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Marit Ursin é professora associada da Norwegian University of Science and Technology 
(Universidade Norueguesa de Ciência e Technology (NTNU) e Norwegian Center for Child 
Research (Centro Norueguês de Pesquisa sobre infância). Mestrado em Antropologia e 
doutorado em Sociologia. Ursin vem desenvolvendo pesquisas no Brasil, México e outros países. 
Seu projeto de pós-doutorado, com apoio do Conselho de Pesquisa Norueguês, trata do impacto 
do tráfico de drogas na vida dos jovens que vivem em bairros pobres de cidades brasileiras. Seus 
principais interesses de pesquisa são crianças, jovens e famílias marginalizadas; estudos 
qualitativos, etnográficos e longitudinais; e transições sociais não convencionais relacionadas à 
infância, juventude e início da vida adulta. 

PORTUGUÊS: 

PUC-Rio - O impacto do tráfico de drogas no dia-a-dia de crianças e jovens que vivem numa 

comunidade em Salvador, Brasil 

Dia 28 de agosto, quarta-feira, de 15 as 18 horas, sala L460 (prédio Cardeal Leme) 

Apresentação de um projeto de pesquisa, que se baseia na ideia de que a presença do tráfico de 
drogas tem consequências graves para a população infantil e juvenil (12 a 25 anos), que vive em 
comunidades urbanas desfavorecidas no Brasil. Subjacente é a presunção de que essas 
consequências não apenas têm influência na vida dos jovens, que estão diretamente envolvidos 
no tráfico de drogas (consumo e / ou distribuição), mas também na vida daqueles milhões de 
jovens que não estão diretamente envolvidos com drogas, mas têm proximidade relacional ou 
geográfica com pessoas que estão. 

CIESPI/PUC-Rio - Considerações sobre um estudo qualitativo e longitudinal com meninos no 

início da idade adulta nas ruas de centros urbanos brasileiros 

Dia 29 de agosto, quinta-feira, de 14 as 16 horas (Estrada da Gávea, 50) 



Apresentação de resultados de uma pesquisa qualitativa e longitudinal, composta por quatro 
períodos de pesquisa de campo, incluindo observação participante e entrevistas com doze jovens 
do sexo masculino, que viviam nas ruas. Ao investigar suas narrativas, partes de seu passado e 
presente, assim como expectativas para o futuro são reveladas, mostrando como sobrevivem nas 
ruas de Salvador, Brasil. 
 
INGLÊS 
 
PUC-Rio – Reflections about a longitudinal qualitative study among boys on the verge of 
adulthood on the street in urban Brazil 
 
August 29, Thursday, 18 – 21 hs, Room F400A 
 
In this lecture, Professor Ursin will present empirical material from a longitudinal qualitative 
research, including four periods of fieldwork. Although the study employed a multi-method 
approach, the lecture draws mainly on participant observation and repetitive narrative 
interviews with twelve boys on the verge of adulthood in the street environment. By delving into 
their life narratives, parts of their past childhoods, present whereabouts and future hopes are 
revealed, demonstrating the ways in which they navigate their disadvantaged socio-economic 
status to get on with life in urban Salvador, Northeast Brazil.  
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