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Sessão 15 
ESTUDOS ETNICOS E PROCESSOS SOCIAIS 

 
VIOLÊNCIA URBANA E SITUAÇÕES DE CONFLITO: UMA ANÁLISE SOBRE JOVENS 
NEGROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - RMPA. Fatima Sabrina 
Rosa, Carlos Gadea (orient.) (UNISINOS). 

O objetivo da presente pesquisa é analisar as relações existentes entre a violência e os negros compreendidos entre 15 
e 29 anos que residem na denominada Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA. Neste sentido, a pesquisa 
consiste em três momentos: no primeiro, pretende analisar os dados estatísticos e bibliográficos acerca do 
envolvimento em infrações penais de natureza violenta (homicídios, roubos, brigas em espaços públicos, etc.) por 
parte de jovens negros entre 15 e 29 anos de idades nascidos nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e 
Novo Hamburgo. O segundo objetivo é analisar o contexto sócio-espacial e o perfil social da população jovem negra 
residente nos denominados “bairros problemáticos” dessas cidades, assim como daqueles jovens negros 
protagonistas de infrações penais, considerando as variáveis: idade, situação familiar, escolaridade e ocupação 
(emprego-desemprego – informalidade - precarização). O terceiro objetivo é analisar as dimensões que adquirem as 
situações de conflito e violência a partir das interpretações e representações que este segmento da população realiza 
de acordo ao espaço geográfico e social ocupado. A grande questão a ser desvendada é se, de fato, é possível 
constatar-se um “prisma racial da violência” entre estes jovens negros, através do qual observam e interpretam o 
mundo espacial e social em que estão inseridos e, ao mesmo tempo, podem outorgar sentidos à violência como um 
meio para ascender a uma existência socialmente reconhecida entre outras significações. O marco de análise e 
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teórico a ser utilizado tem por fundamento uma discussão que insere questões referentes à violência urbana, à 
juventude e ao racismo no Brasil e, concretamente, no estado do Rio Grande do Sul. 
 


