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RESUMO
O impacto de Ações Afirmativas (AA) para acesso ao ensino superior está em pauta em todo o mundo,
visto que tais políticas incentivam a escolaridade de grupos minoritários se afetam as vidas de
indivíduos historicamente desfavorecidos. Nesta perspectiva, frequentar a universidade aumenta o
acesso das minorias à Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D), bem como à diversidade e inovação,
podendo ser um fator relevante na idealização de empreendimentos. Todavia, existem poucas
evidências empíricas acercado efeito de frequentar uma universidade de excelência sobre a
probabilidade de tornar-se um empreendedor. Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar se a
bonificação (pontuação adicional) para admissão em uma universidade brasileira está positivamente
relacionada à probabilidade de um indivíduo iniciar um novo negócio. A política analisada consiste no
Argumento de Inclusão (AI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que adicionava
10% à nota no processo seletivo para estudantes egressos de escolas públicas até o ano de 2012.
Como estratégia de análise foi utilizado o método de Regression Discontinuity Design (RDD) em um
conjunto dedados que combina a candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 com informações de abertura
e sociedade em empresas, disponibilizadas pela Receita Federal até 2021(cobrindo o período a partir
do ingresso na UFRN e considerando até cinco anos após a formação), e a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS 2017) do Ministério do Trabalho e Emprego. Em síntese, não foram
identificados efeitos estatística mente significantes de frequentar a UFRN, beneficiado pela política,
sobre a probabilidade de empreender. No entanto, ao restringir a análise ano a ano, os coeficientes se
alteram apenas para 2010, havendo, portanto, um efeito negativo significante, indicando que os
beneficiados pela política que ingressaram na UFRN no referido ano apresentam redução na
probabilidade de empreender. Ademais, os resultados de uma análise adicional mostram que
candidatos elegíveis, especificamente do gênero masculino, que ingressaram na universidade por meio
da política tiveram um aumento nos anos de educação e na probabilidade de concluir a faculdade, logo,
a formação acadêmica pode gerar perspectivas futuras de empregos formais, aumentando o custo de
oportunidade de empreender.
APRENDIZADO DE CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO EM DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO
ATRAVÉS DE CASOS PARA ENSINO

Jorge Ítalo Macêdo Prudêncio de Lima
Orientador: Max Leandro de Araújo Brito
Membros da banca: Max Leandro de Araújo Brito, Maria Valeria Pereira de Araújo, Andréa do
Nascimento Barbosa Cacho
Data: 24/02/2022

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é investigar a apropriação de conceitos introdutórios de Administração
a partir das implicações do método do caso. Como objetivos específicos estão: identificar a utilização
dos conhecimentos teóricos nas respostas do alunado; compreender a articulação entre teoria e
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prática; e analisar o processo reflexivo na utilização do método do caso. A pesquisa parte da ontologia
da interação sujeito-objeto, a partir da obra piagetiana, dado que seus arquivos colocam o Ser Social
como a perspectiva mais adequada para compreender o estudo do discurso lógico do ente. Diante o
exposto, a pesquisa está alicerçada no paradigma interpretativista, na qual o autor interpreta aquilo que
é falado pelos entrevistados ou produtores do conteúdo a ser explorado. Tal método, composto por
procedimentos sistemáticos, A pesquisa é qualitativa e analisou repostas de Casos para Ensino
aplicados em 14 turmas diferentes, entre 2011 e 2020, compreendendo 219 respostas. Nesse cenário,
para compreender as construções teóricas desenvolvidas pelos alunos em sala a partir dos casos para
ensino propostos, o método utilizado será a Análise de Conteúdo. Como resultados o estudo identificou
que existe a utilização de conhecimentos teóricos nas respostas do alunado; em muitas respostas
existe a articulação entre teoria e prática; embora o processo reflexivo nas respostas do alunado aos
casos, nem sempre é evidenciado. Por fim, o estudo conclui que a apropriação de conceitos
introdutórios de Administração a partir da utilização do método do caso é em grande maioria
inadequada, por dar preferência a conhecimentos prévios em detrimento aos aspectos teóricos
estudados pode alcançar o entendimento do conteúdo emitido, bem como fazer inferências sobre as
respostas coletadas. Os resultados do estudo podem demonstrar diferentes níveis e características de
apropriação dos conceitos de administração por meio da utilização de casos para ensino.
AS LÓGICAS CAUSATION E EFFECTUATION NO EMPREENDORISMO: UMA ANÁLISE DA
EXPERIÊNCIA EMPRETEC NO RN

Caroline de Albuquerque Mourão Alves
Orientador: Afrânio Galdino de Araujo
Membros da banca: Afranio Galdino de Araujo, Dinara Leslye Macedo e Silva Calazans, Mauro Lemuel
de Oliveira Alexandre, Felipe Luiz Neves Bezerra de Melo
Data: 21/03/2022

RESUMO
No campo das organizações, Saras Sarasvathy, cientista de estratégica e economia comportamental,
propôs uma lógica de tomada de decisão na criação e condução de novos negócios
chamada Effectuation, que didaticamente representa uma oposição ao modelo Causation, baseado na
lógica preditiva. No mundo empresarial, apresenta-se como uma alternativa ao modo racional,
sustentada em conceitos teóricos, principalmente diante de cenários de alta incerteza, como o de
empreender. Considerando o empreendedorismo uma notória alternativa profissional com influência no
desenvolvimento social e econômico de uma localidade, ele tem recebido relevantes apoios formais de
políticas públicas e iniciativas privadas, e como justificativa desta pesquisa, será ressaltado o Sebrae
por meio do curso Empretec, que já atraiu mais de 7.000 empreendedores no estado e mais de 285.000
no Brasil. O objetivo é de analisar as relações entre características de empreendedores ex-participantes
do Empretec do Sebrae/RN e as abordagens Causation e Effectuation em seus negócios. O método
adotado foi quantitativo, por meio de uma pesquisa empírica, cujos dados foram obtidos, em corte
transversal, por meio da aplicação de um questionário baseado em um instrumento de pesquisa já
validado nacional e internacionalmente. Além da descrição do perfil da amostra, técnicas estatísticas
foram utilizadas: Análise Fatorial Exploratória e Regressão Linear Múltipla Robusta (pela utilização da
técnica de bootstrap), contando com o auxílio dos programas G*Power 3 para tratamento da amostra e
do SPSS 27 para os demais procedimentos. Os resultados estatísticos permitiram inferir que ambas as
abordagens e suas respectivas variáveis são contundentes, mas especialmente a de Causation, que
também é impactada com significância pelo gênero, origem de recursos e o fato de os participantes
estarem atualmente empreendendo. A de Effectuation é timidamente influenciada pelas mesmas
variáveis, e não há homogeneidade de significância dentro de suas distintas dimensões.
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RESUMO
Esta survey tem o objetivo geral de validar para o contexto público a escala desenvolvida por Lucian,
Barbosa, Sousa, Pereira e Silva (2008), que busca compreender como as estratégias são formuladas a
partir da mente do estrategista. Para atender a esse objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes
objetivos específicos: i) Caracterizar, em termos de gênero, faixa etária, formação acadêmica e tempo
de serviço, os responsáveis pela tomada de decisão estratégica no IFRN; ii) Validar a dimensão
pensamento estratégico para o contexto público; iii) Validar a dimensão formação da estratégia para o
âmbito público; e iv) Validar a dimensão mudança estratégica para a esfera pública. Essa escala tem
por base os estudos de De Wit e Meyer (2004), os quais descrevem que a formulação de estratégia é
um construto tridimensional composto por paradoxos que influenciam o cognitivo do decisor no
momento da tomada de decisão estratégica. As dimensões e paradoxos são: i) pensamento
estratégico, composto pelo paradoxo do pensamento lógico versus o criativo; ii) formação de
estratégia, composta pelo paradoxo da formação deliberada versus a emergente; e iii) mudança
estratégica, constituída pelo paradoxo da mudança evolucionária versus a revolucionária. O objeto de
estudo para validar esse questionário é o Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte (IFRN). A
escala de Lucian et al. (2008) foi aplicada de forma online, através do site Google Forms, junto aos
servidores públicos que compõem o colegiado no IFRN, denominado de Colégio Gestor. No tratamento
dos dados, foi realizada uma análise gráfica para caracterizar os respondentes da pesquisa e uma
análise fatorial confirmatória (AFC) para validar a escala. Quantos aos achados, este estudo identificou
que há duas vezes mais homens do que mulheres atuando na formulação de estratégias no IFRN, a
média de idade dos respondentes é de 36 anos, aproximadamente 95% dos respondentes têm
formação superior ou alguma pós-graduação e têm até 15 anos de serviço pelo IFRN. Por fim, as três
dimensões da escala apresentaram consistência e adequação e, sendo assim, foram validadas para o
setor público.
ASPECTOS HISTÓRICOS E SITUACIONAIS NO ORÇAMENTO DA REDE FEDERAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Laudineia Pontes dos Santos
Orientador: Max Leandro de Araújo Brito
Membros da banca: Max Leandro de Araújo Brito, Maria Valeria Pereira de Araújo, Andréa do
Nascimento Barbosa Cacho
Data: 25/03/2022

RESUMO
O estudo teve como objetivo analisar a influência de aspectos históricos e situacionais no orçamento
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no período de expansão
da Rede Federal de Educação Profissional brasileira. A análise foi dividida na caracterização do
orçamento público brasileiro, na verificação das questões legais da ampliação da Rede Federal de
Educação Profissional e na identificação de possíveis fatores contingenciais orçamentários. O percurso
metodológico foi estabelecido quanto aos fins, como pesquisa exploratória e descritiva. Em uma
abordagem quali-quantitativa. Como resultados, o estudo revela a existência de fatores contingenciais
orçamentários do ambiente. Por fim, o estudo conclui que os três aspectos são representativos ao
orçamento federal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte na sua fase de expansão.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do compliance nas práticas
administrativas das contratações públicas da UFCA. Parte-se de um exame da conjuntura para
aplicação desse instrumento a partir das demandas de efetivação do controle social e de diligência
com a conformidade dos procedimentos administrativos para fomentar a postura de transparência,
integridade e ética assumida pelo Estado. Propõe-se um diagnóstico do conceito, ferramentas e
aplicabilidade do compliance, inclusive na administração pública. De forma a contextualizar o objeto do
estudo ao ambiente das contratações, discorre-se sobre as etapas da contratação pública e as
fragilidades na condução desses processos. A partir desse aporte teórico, a metodologia eleita
classifica-se como descritivo-exploratória; com abordagem predominantemente qualitativa, que se
utilizou da análise documental, mas com o emprego de técnica de coleta quantitativa (questionário
com uso da escala likert) para levantamento de dados primários. O método escolhido foi a pesquisa de
campo. Para tratamento e análise dos dados foram adotadas as técnicas de análise de conteúdo,
estatística descritiva e o método de Análise Exploratória de Dados (AED). Os resultados demonstram
que embora não exista a institucionalização de uma política de compliance na UFCA, há evidências de
trabalhos realizados nas áreas de ética, integridade, gestão de riscos e governança que contemplam os
eixos de compliance. Identificou-se ainda que os participantes da pesquisa percebem práticas de
compliance inseridas nas rotinas de gestão e fiscalização de contratos. A partir das
fragilidades encontradas, sugeriu-se o desenvolvimento de medidas para o aperfeiçoamento do
compliance na UFCA. Concluiu-se que a consolidação do compliance nessa instituição pode ocorrer
por meio das estruturas existentes e moldagem das capacidades já desenvolvidas e instrumentos
implantados. O trabalho tem ampla relevância social ao instigar o aperfeiçoamento dos processos de
contratação por meio da incorporação de novas ideias e práticas na gestão pública, o que contribui,
direta ou indiretamente, para uma melhor prestação de serviços à sociedade.
INOVAÇÃO EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS: O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR NO
PLANEJAMENTO DE COMPRAS DO IFRN

Lidiane Aparecida da Silva
Orientador: Richard Medeiros de Araújo
Membros da banca: Richard Medeiros de Araújo, Marcos Fernando Machado de Medeiros, Alba de
Oliveira Barbosa Lopes
Data: 06/04/2022

RESUMO
A presente dissertação tem como objetivo compreender a incorporação do Estudo Técnico Preliminar,
enquanto inovação, na rotina de planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços
comuns não continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021. A metodologia utilizada consiste em
pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e fins descritivos e exploratórios. A investigação foi
realizada por meio de um estudo de caso, sendo os dados coletados através de pesquisa bibliográfica,
documental e por entrevistas semiestruturadas junto aos gestores ligados à gestão de compras no
IFRN, sendo os dados apreciados mediante revisão sistemática, análise documental e de conteúdo. Os
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resultados demonstraram que a maior parte dos trabalhos que abordam as inovações em compras
públicas costumam realizar a investigação sob o ponto de vista da fase interna da licitação, buscando
o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e a criação de novas estratégias. Ao procurar
explorar o objeto sob uma perspectiva mais ampla que envolvesse todos os níveis da organização, a
pesquisa verificou que o alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento estratégico
do IFRN é realizado observando os planos institucionais e o Plano Anual de Contratação. Como
resultado direto da introdução do ETP no planejamento de compras do IFRN, ocorreram mudanças no
gerenciamento das demandas, estando elas ligadas principalmente à interação e ao comprometimento
dos atores na construção dos documentos. Identificaram-se, ainda, dificuldades de interpretação dos
conteúdos por parte dos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Conclui-se que a
presente pesquisa proporcionou um conhecimento novo que vai além dos aspectos legais que
envolvem o objeto de estudo. Ela deu luz a como o ETP está sendo implementado na prática,
considerando seus benefícios para gestão de compras e dificuldades enfrentadas.
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A MALDIÇÃO DO VENCEDOR NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA AUDITORIA
INDEPENDENTE

José Diego Braz da Silva
Orientador: César Augusto Tibúrcio Silva
Membros da banca: César Augusto Tibúrcio Silva, Erivan Ferreira Borges, Michele Rílany Rodrigues
Machado
Data: 21/01/2022

RESUMO
A auditoria independente é considerada fator que reduz a assimetria da informação contábil para o
mercado. Tem a sua independência como indicador relevante de sinalização quanto à qualidade do seu
trabalho executado, que busca assegurar a qualidade da informação contábil divulgada pelas
companhias. A remuneração do auditor é umas das condições estudadas que fundamentam e
influenciam a sua independência e, consequentemente, a qualidade da auditoria independente. Dessa
forma, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as contratações públicas de auditores
independentes por empresas estatais de controle direto da União que são realizadas na modalidade
leilão pregão eletrônico e os determinantes para ocorrência do aviltamento dos honorários de auditoria.
Ancorado na Teoria dos Leilões e na Maldição do Vencedor, o estudo foi realizado com abordagem
quantitativa, resultando em amostra de quarenta e seis empresas estatais analisadas, de modo a
totalizar setenta e três observações de contratações realizadas no período de 2010 a 2020. Foi
realizada pesquisa documental a partir das atas de pregões eletrônicos e os dados coletados foram
analisados por meio de Regressão Linear Múltipla estimada pelo método dos Mínimos Quadrados
Ordinários – MQO – e teste complementar via Regressão Quantílica. Os testes foram feitos no
software estatístico STATA®, versão 14.0. Os resultados respondem positivamente a hipótese da
pesquisa de que o procedimento de contratação mediante leilão provoca um nível de concorrência
entre firmas de auditoria, aumentando a variação do preço estimado e o efetivamente contratado, o
que afeta positivamente a ocorrência do aviltamento de honorários de auditoria das empresas estatais
e a maldição do vencedor para as firmas de auditoria. No que diz respeito à hipótese sobre o impacto
do aviltamento dos honorários na qualidade da auditoria realizadas nestas companhias, utilizando o
gerenciamento de resultado como proxy, os testes foram inconclusivos estatisticamente para
determinar causalidade e correlação entre a existência de aviltamento e o gerenciamento de resultado.
Contudo, teste adicional por meio de modelo de Regressão MQO sem a constante, o resultado da
regressão indica significância para o aviltamento em relação à prática de gerenciamento de resultado.
Como principais contribuições do estudo, foram obtidos elementos para inquietação profissional e
regulatória sobre a eficácia do pregão eletrônico para contratação dos serviços técnicos de auditoria
independente.
GOVERNANÇA COOPERATIVA: ADESÃO AS BOAS PRÁTICAS NO CONTEXTO DAS
COOPERATIVAS DA AGRICULTURAFAMILIAR E SOLIDÁRIA

Cássia Marcelle Dias Pinho
Orientador: Anailson Marcio Gomes
Membros da banca: Anailson Marcio Gomes, Eduardo Tadeu Vieira, Joana Darc Medeiros Martins
Washington Jose de Sousa
Data: 22/02/2022

RESUMO
Esta dissertação tem por objetivo identificar e analisar comparativamente através da percepção dos
gestores/cooperados os possíveis mecanismos de governança cooperativa adotadas nas cooperativas
da agricultura familiar e solidária nos Estados do Rio Grande do Norte e Pará, e tem por objetivos
específicos identificar os mecanismos de boas práticas de Governança Cooperativa recomendadas
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pela Organização de Cooperativas do Brasil (OCB) e pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), além de identificar as convergências e divergências dos mecanismos adotadas entre as
cooperativas e ordenar os mecanismos mais desenvolvidas entre elas. Para atingir os objetivos
propostos, foi aplicado um formulário semiestruturado com questões abertas e fechadas envolvendo
questões referente aos mecanismos de melhores práticas de governança elaborados pela OCB e pelo
IBGC. Para a análise das respostas, o tratamento utilizado foi a análise de conteúdo. Quantos aos
resultados preliminares, foi possível identificar que mesmo sendo cooperativas consideradas de
pequeno porte, ainda assim, foram encontrados diversos pontos de aderência aos itens de mecanismo
da governança nas cooperativas dos dois Estados, como nas categorias de análise relacionadas aos
Cooperados e Assembleia Geral, Órgão de Administração, Órgão de Fiscalização e Compliance e
Ouvidoria e Relacionamento da Cooperativa com o Cooperado, no entanto, a categoria analisada
Organismos de Assessoramento e Auditória não foi identificada nenhum mecanismo utilizado nas
cooperativas analisadas. Quanto a originalidade desta dissertação, não foram encontrados outros
estudos que tivessem como foco a governança cooperativa em cooperativas da agricultura familiar e
solidária nesses Estados. Quanto a relevância, destaca-se a representatividade econômica e social das
cooperativas da agricultura familiar e solidária, estas possuem um expressivo papel no processo de
geração de empregos e de abastecimento das feiras livres, mercados e supermercados.
CICLOS POLÍTICOS E EFICIÊNCIA DINÂMICA COM ESTRUTURA EM REDE DOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL

Tadeu Junior de Castro Gonçalves
Orientador: Alexandro Barbosa
Membros da banca: Alexandro Barbosa, Severino Cesario de Lima, Pedro Tiago Francisco Simões
Data: 23/02/2022

RESUMO
Este estudo, à luz da teoria dos ciclos políticos, teve por objetivo analisar os efeitos dos ciclos políticos
na eficiência dos operadores de resíduos sólidos urbanos brasileiros, compreendendo período de 2012
a 2019. Assim, a análise foi dividida em dois estágios. O primeiro estágio consiste no uso do Modelo
DEA Dinâmico com estrutura em Rede, que permitiu estruturar e calcular indicadores de eficiência,
subdividindo-se em duas divisões. O segundo estágio, transporta escores de eficiência como variáveis
dependentes e analisa os efeitos de ciclos políticos e outras variáveis (ideologia partidária, PIB per
capita, densidade, transferências, capital político e macrorregiões) na eficiência dos operadores por
meio de três modelos econométricos. Com amostra de 218 operadores, os resultados indicam escore
médio de eficiência geral de 60,57%, sinalizando ineficiência do setor, assim como estagnação de
produtividade em todo período analisado, o que prejudica metas e objetivos de formuladores de
políticas públicas. Ainda, verifica-se influência negativa de ciclos políticos nos escores de eficiência dos
três modelos propostos, demonstrando que a teoria dos ciclos políticos se encontra presente e
relevante nas discussões do setor de RSU. As variáveis PIB per capita, densidade, transferências,
capital político e macrorregião, apresentaram significância estatística em pelo menos um dos modelos,
diferentemente de ideologia partidária. Este estudo torna-se relevante, pois pode auxiliar na definição
de políticas eficazes, principalmente de países em desenvolvimento. Atende originalidade, por construir
análise com características específicas para o Brasil, além de não ser encontrada pesquisas
semelhantes após revisão sistemática.

198

REVISTA INTERFACE
V.19 Nº 1 – Janeiro a Junho de 2022 | ISSN 2237-7506

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOCENTE ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO MAPA CONCEITUAL NO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Maria de Fátima Ferreira Simplício
Orientador: Edzana Roberta Ferreira da Cunha Vieira Lucena
Membros da banca: Anderson Roberto Pires e Silva, Aneide Oliveira Araujo, Edzana Roberta Ferreira da
Cunha Vieira Lucena
Data: 11/03/2022

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar a percepção docente sobre a utilização do mapa conceitual
no processo de aprendizagem nos cursos de ciências contábeis do Estado do Rio Grande do Norte.
Para atingi-lo, utilizou-se a metodologia de abordagem qualitativa, com uma amostra composta por 51
docentes. Os dados analisados foram obtidos através de um questionário enviado por e-mail. Em
relação à estrutura do questionário, abordou-se aspectos do perfil sociodemográfico dos participantes,
qualificação docente e perguntas sobre o conhecimento e aplicação do mapa conceitual. Para verificar
a clareza e precisão do instrumento de coleta de dados, foi realizado um pré-teste. Além disso, com o
intuito de verificar a confiabilidade do questionário, o mesmo foi submetido ao teste Alfa de Cronbach.
Quanto à análise dos dados, as respostas fechadas foram tabuladas e passaram por análise descritiva,
enquanto que as respostas abertas passaram por análise de conteúdo. Os achados apontam que o
conteúdo abordado nas disciplinas do curso de ciências contábeis é favorável à adoção do mapa
conceitual, assim como o uso da técnica propicia o relacionamento entre teoria e prática contábil.
Quando aplicado no início da disciplina, é capaz de ativar o conhecimento prévio discente e facilita a
aprendizagem. Quando adotado durante ou ao final da disciplina, representa uma sintetização e
exposição do conhecimento adquirido pelo aluno. A metodologia usada em aulas expositivas pode
ajudar na compreensão e assimilação das informações expostas nos slides e, quando são utilizados
análises e debates, o aprendizado acontece em conjunto e os envolvidos adquirem maior intimidade
com a técnica. Os docentes relataram que foram motivados a utilizar o mapa conceitual devido seu
poder de assimilação, absorção, construção de conceitos e proposições, síntese e fixação do conteúdo.
No entanto, encontrou-se algumas limitações na aplicação, como inexperiência dos alunos. Outros
apresentaram resistência, descompromisso e ineficiência em elaborar a atividade. Os resultados
mostram a necessidade de incentivos à adoção, como a inclusão da técnica no PPC das IES e a
capacitação docente. Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se a replicação da pesquisa
nacionalmente ou por regiões, para que seja possível estudar uma amostra maior e verificar se há
convergência ou divergência destes resultados. Também se recomenda a aplicação da técnica em
qualquer disciplina do curso, buscando a percepção de docentes e discentes ou identificar a ocorrência
de aprendizagem significativa por meio da adoção do mapa conceitual.
A PERSPECTIVA DA GOVERNANÇA COLABORATIVA NO CONTEXTO DA CRISE: O
APRENDIZADO DA PANDEMIA COVID-19

Iza Leilla Carlos da Silva
Orientador: Victor Branco de Holanda
Membro da banca: Anailson Marcio Gomes, Luciana Gondim de Almeida Guimarães, Victor Branco de
Holanda
Data: 14/03/2022

RESUMO
Com a pandemia da Covid-19 o mundo inteiro precisou se readaptar a um cenário relativamente
desconhecido do que estava acostumado. Os governos necessitaram responder a crise de forma ágil e
adaptativa visando diminuir os impactos negativos gerados para a sociedade. Nos estados brasileiros
cada governo possui características diferentes, o Rio Grande do Norte possuiu uma das maiores taxas
de letalidade da região nordeste, sendo assim esta pesquisa partiu da seguinte indagação: O Rio
Grande do Norte vem adotando a governança colaborativa como estratégia para combate a pandemia
da Covid-19? E teve como objetivo geral analisar as perspectivas da governança colaborativa do
governo do estado do Rio Grande do Norte em relação a pandemia da Covid-19. Foi realizada análise
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de conteúdo nos portais eletrônicos do Instituto Lais, CoronavírusRN, RegulaRN e no portal Covid-19,
que foram criados pelo governo do estado do Rio Grande do Norte para explanar os dados da crise
epidemiológica até alcançar a saturação teórica, no período de 2019 a 2021, os dados foram
compilados com auxílio do software Atlas.ti®. Os resultados evidenciam que o governo monitorou os
dados utilizando tecnologia avançada, acompanhando a população no isolamento social, leitos
ocupados por doentes, nível de mortalidade etc., tornando possível a tomada de decisão rápida através
de decretos e portarias visando conter o avanço da doença e o colapso no sistema de saúde local. É
possível concluir que o Rio Grande do Norte adotou a governança colaborativa em todos os aspectos
relacionados a recursos, tecnologia, comunicação, organização da infraestrutura, controle, regulação,
participação pública, compliance e colaboração, pois cumpre todas as etapas do modelo de Huang
(2020), sendo capaz de possibilitar ao governo do estado a tomada de decisão rápida e assertiva, como
também analisar a capacidade de gestão da crise pandêmica e munir o governo federal de
informações.
GERENCIAMENTO DE ACCRUALS DISCRICIONÁRIOS TRIMESTRAIS NO MERCADO
LATINO-AMERICANO

Victor Sandeje Dantas Alves
Orientador: Clayton Levy Lima de Melo
Membros da banca: Adilson de Lima Tavares, Clayton Levy Lima de Melo, Cristian Bau Dal Magro
Data: 24/03/2022

RESUMO
Com base na Teoria da agência, o objetivo do presente estudo consiste em analisar como a qualidade
de auditoria dos países da América Latina está associada ao gerenciamento de resultados trimestrais
das empresas de capital aberto. Para isso, selecionou-se 457 empresas presentes na Argentina, Brasil,
Colômbia e México, e estimou-se os accruals discricionários trimestrais como proxy para
gerenciamento de resultados através do modelo de Pae (2005), com as informações coletadas pelo
banco de dados da Thomson Reuters ®, bem como a qualidade dos relatórios de auditoria entre 2015 e
2019. Por meio do teste de Dunn-Bonferroni (dunn test) os resultados indicam que em média, além de
maior, o nível de accruals discricionários do quarto trimestre é significativamente diferente de todos os
outros trimestres, assim como o primeiro trimestre é significativamente diferente do segundo e terceiro
trimestre. No que se refere aos países, Brasil, Colômbia e México apresentaram menores níveis de
gerenciamento de resultados, no entanto, maiores níveis de qualidade de auditoria em comparação
com a Argentina. Esses achados sugerem que os países que apresentam maior qualidade de auditoria,
são países com menores níveis de gerenciamento de resultados trimestrais, no entanto, com seu ápice
no quarto trimestre. Esse resultado contribui para a literatura ao evidenciar que o gerenciamento de
resultados por accruals discricionários são diferentes ao longo dos trimestres e países, bem como
demonstrando aos usuários das informações contábeis que tanto o comportamento discricionário
desses accruals como a qualidade de auditoria podem afetar na tomada de decisão final.
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TRIBUTAÇÃO E DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS: EXAME DA TRIBUTAÇÃO SOBRE
O CONSUMO E SEUS IMPACTOS SOBRE AS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS

William Eufrasio Nunes Pereira
Orientador: Andre de Souza Dantas Elali
MEMBROS DA BANCA: Andre de Souza Dantas Elali, Ivan Lira de Carvalho, Hugo de Brito Machado
Segundo
Data: 19/01/2022

RESUMO
No Brasil, a tributação sobre a renda consumida tem se mostrado com a principal fonte de receita que
custeia a atividade financeira do Estado. O peso da tributação sobre o consumo supera o da tributação
sobre a renda auferida. Esse fato deixa explícita a dimensão da fiscalidade que assumiu a tributação
do consumo, embora a dimensão da extrafiscalidade esteja ínsita à mesma. O trabalho analisa a
tributação sobre o consumo no Brasil de forma genérica, não se especificando um determinado
imposto, mas buscando abranger todos os impostos possíveis, para uma visão ampla da relevância
desses impostos para regressividade tributária. Essa pesquisa apresenta dimensão histórica, mas não
busca traçar a evolução da tributação sobre o consumo. Parte-se de um sistema de tributação
plurifásica não cumulativa estabelecido pela Emenda Constitucional Nº 18/1965, que estabeleceu o
imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre a circulação de mercadorias, de caráter não
cumulativo. Esse sistema adotado em 1965, pretensamente favorece a livre concorrência, a integração
entre os estados subnacionais e a integração regional devido a sua pretensa neutralidade. No entanto,
a guerra fiscal que se estabeleceu no fim do século XX, em grande parte devido a falência fiscal do
Estado Brasileiro, tem prejudicado tanto a integração regional, mantendo a desigualdade regional inter
e intra região, como também prejudica a integração social por punir os mais pobres em benefício dos
mais ricos, ou seja, atuando diversamente do objetivo constitucional da redução das desigualdades
sociais. Nesse contexto, a pesquisa se desenvolve no sentido de responder à seguinte questão
central: A tributação brasileira sobre o consumo contribui para a redução das desigualdades regionais
e sociais, colaborando para efetivação do inciso terceiro, artigo terceiro da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988? Os pressupostos iniciais para entender a questão central se direciona
para os contextos nos quais a estrutura tributária brasileira tem sido historicamente regressiva. O
pressuposto básico é que a regressividade tributária se funda majoritariamente na elevada tributação
do consumo relativo a uma tributação não tão progressiva sobre a renda e o patrimônio, ou mesmo
outros tributos cuja importância é menor no contexto da regressividade. Elevados tributos sobre
consumo agregado a baixa progressividade sobre a renda e o patrimônio materializa uma
regressividade tributária que prejudica os segmentos mais pobres favorecendo as desigualdades
sociais e regionais, dado que as regiões mais pobres são as regiões com maior volume de pobres e
maiores disparidades sociais intrarregionais. A regressividade tributária atenta assim contra os
princípios e objetivos inerentes ao inciso terceiro, artigo terceiro da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. A metodologia se caracteriza pela dedutividade, uma vez que permite
partir da contextualização histórica e econômica da permanência das desigualdades sociais e
regionais no Brasil. Constatado e demonstrado esse fato, por meio de uma pesquisa bibliográfica e
levantamento de dados econômicos e sociais da evolução das desigualdades, busca-se apresentar e
discutir as normas e princípios constitucionais acerca dos temas investigados. Para a persecução dos
objetivos desta pesquisa utiliza-se a técnica monográfica, apreciando os temas de forma descritiva,
mas também crítica.
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A POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS E AS METAS BRASILEIRAS NO ACORDO DE
PARIS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO A PARTIR DA LEGISLAÇÃO

Adriana Monte Pereira de Macêdo Sampaio
Orientador: Yanko Marcius de Alencar Xavier
Membros da banca: Fabricio Germano Alves, Patricia Borba Vilar Guimaraes, Samuel Max Gabbay,
Yanko Marcius de Alencar Xavier
Data: 25/01/2022

RESUMO
Os países membros da Organização das Nações Unidas no âmbito da Convenção Quadro das Nações
Unidas assinaram o Acordo de Paris no ano de 2015, onde o Brasil comprometeu-se em reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 no ano de 2025 e em 43%
abaixo dos níveis de 2005 no ano de 2030, aumentando a participação de bioenergia sustentável em
sua matriz energética para aproximadamente 18% até o ano de 2030. Para atingir tais objetivos, criou,
através da lei 13.576/2017 o RenovaBio: Política Nacional de Biocombustíveis, que busca a expansão
sustentável do mercado de biocombustíveis com foco na regularidade de abastecimento, além da
previsibilidade de mercado e o alcance das metas brasileiras.Em face da importância dessa política
pública para o país, o objetivo geral deste trabalho é fazer uma avaliação da legislação e de suas
ferramentas utilizando como metodologia a avaliação de resultados a partir da elaboração de um
modelo lógico com análise qualitativa dos dados disponibilizados pela ANP e do SEEG. A partir da
avaliação, pode-se verificar que os instrumentos propostos na legislação para viabilização da política
estão sendo implementados e regulamentados e que os resultados, em relação à política proposta, são
satisfatórios, em que pese o aumento das emissões brasileiras no ano de 2020.
A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM BANCO DE DADOS PÚBLICOS NA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER
PÚBLICO

Nathália Brito de Macedo
Orientador: Adriana Carla Silva de Oliveira
Membros da banca: Adriana Carla Silva de Oliveira, Fabricio Germano Alves, Pablo Georges Cicero
Fraga Leurquin
Data: 25/01/2022

RESUMO
A pesquisa traz elucidações sobre a proteção de dados pessoais em banco de dados públicos. No
primeiro capítulo contextualiza a importância do tratamento de dados pessoais no âmbito da
sociedade da informação. Aborda sobre o desenvolvimento das tecnologias de informação e
conhecimento e a importância da internet para o desenvolvimento de redes de comunicação. A partir
disso, investiga sobre a importância dos dados pessoais no contexto da Revolução Informacional.
Demonstra a ampliação da capacidade de processamento desses dados com inovações tecnológicas
como big Data, mineração de dados, inteligência artificial, dentre outros. Aborda sobre a importância
das tecnologias da informação e das novas tecnologias de processamento de dados para
concretização de princípios da Administração Pública. Traça considerações sobre a proteção de dados
pessoais e os possíveis conflitos com o conceito de dados abertos e democracia digital no contexto da
economia do compartilhamento. Trabalha o conceito de capitalismo de vigilância e introduz reflexões
sobre o papel dos dados pessoais para o exercício da cidadania e democracia. O segundo capítulo
aborda sobre os direitos fundamentais envolvidos na temática de proteção de dados pessoais.
Discorre sobre o entendimento doutrinário e jurisprudencial da construção do direito à proteção de
dados pessoais. Investiga os direitos fundamentais conexos ao assunto da proteção de dados, como o
direito à privacidade, ao livre desenvolvimento da personalidade, os direitos de liberdade e a
autodeterminação informativa. Salienta a importância da construção normativa autônoma do direito à
proteção de dados pessoais no contexto da sociedade da informação. Aborda sobre a
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fundamentalidade do direito à proteção de dados pessoais e sua conceituação jurisprudencial ao
analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Introduz o estudo do
microssistema de proteção de dados pessoais brasileiro com o advento da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais e de outras legislações que já versavam sobre proteção de dados e privacidade.
Introduz o estudo da proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Público. Inicia uma investigação
sobre a compatibilização entre os princípios da Administração Pública e os princípios referentes à
proteção de dados pessoais. Discorre sobre a importância da compatibilização do regime jurídico
administrativo e das leis que vinculam o Poder Público com as legislações que versam sobre a
proteção de dados pessoais, como a LAI e a LGPD. Define as bases legais para o tratamento dos dados
pessoais pelo Poder Público ao investigar o regime jurídico do tratamento de dados pessoais tanto na
LGPD, quanto em outras legislações. Tece considerações sobre a importância da adoção de políticas
de boas práticas e governança pela Administração Pública visando implementar medidas que
possibilitam a segurança na gestão de dados pessoais em banco de dados públicos.
INTERVENÇÃO NORMATIVA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E O ACESSO À
JUSTIÇA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CRISE: ANÁLISE
ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ESPECIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Yago Joseh Nunes de Medeiros
Orientador: Sergio Alexandre de Moraes Braga Junior
Membros da banca: Andre de Souza Dantas Elali, Glauber de Lucena Cordeiro, Sergio Alexandre de
Moraes Braga Junior
Data: 11/04/2022

RESUMO
O presente estudo trata do tema Intervenção do Estado sob o Domínio Econômico e o Acesso à Justiça
conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da análise do instituto da
recuperação judicial como forma de intervenção jurídico-normativa para o fomento em tempos de
crise. Neste contexto, serão abordados no presente trabalho, como referencial teórico, os princípios
constitucionais relacionados à ordem econômica. Ao depois, serão abordados os principais aspectos
da intervenção normativa do Estado sob o Domínio Econômico, esmiuçando seus objetivos e
modalidades. Posteriormente, relacionar-se-á os conceitos estudados com o acesso à justiça
conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da intervenção normativa à luz da
Lei 11.101/05, especificadamente no que tange à recuperação judicial especial. Por fim, realizar-se-á
pesquisa quantitativa com a finalidade de diagnosticar a eficácia do instituto da recuperação judicial no
Estado do Rio Grande do Norte. O estudo do tema escolhido é importante em virtude do atual contexto
social e econômico, conspirando a instabilidade política e as crises econômicas enfrentadas nos
últimos anos. A dissertação desenvolvida objetiva analisar, em uma perspectiva jurídica, a intervenção
do Estado no Domínio Econômico e o Acesso à Justiça conferido às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte no Estado do Rio Grande do Norte. A metodologia consiste em pesquisa aplicada, por
meio do método hipotético-dedutivo, sistêmico e axiológico, a partir do estudo e da análise da doutrina
e da legislação, com base no arcabouço encontrado na literatura científica a fim de formar a base
teórica do presente estudo. Além disso, será realizada pesquisa quantitativa, com base na jurimetria,
para analisar a eficácia do instituto da recuperação judicial no Estado do Rio Grande do Norte.
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ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DA REGIÃO NORDESTE E ESTADOS NOS ANOS DE 2010 E
2015: UMA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DA ABORDAGEM INSUMO-PRODUTO

Joelson Oliveira Santos
Orientador: Fabricio Pitombo Leite
Membros da banca: Lucas Azeredo da Silva Teixeira, Fabricio Pitombo Leite, Juliana Bacelar de Araujo
Data: 14/01/2021

RESUMO
O objetivo desta dissertação é o de analisar a estrutura produtiva da região Nordeste do Brasil, bem
como dos estados pertencente à região, e avaliar a importância das atividades econômicas presentes
em seu território. Apesar do crescimento vivenciado pela economia brasileira até a crise financeira
internacional de 2008 beneficiar a redução das disparidades regionais, observa-se que o Nordeste
responde, em 2010, por apenas 13,5% da renda nacional, sua renda per capita é menor que a metade
da renda per capita nacional e, pela comparação com o estado mais rico do país, São Paulo, a diferença
é de aproximadamente três vezes. Por outro lado, quando considerada a taxa de analfabetismo,
enquanto a média nacional é de 8,9%, a média do Nordeste é de 17,6%, maior média entre as
macrorregiões. Desse modo, dada a heterogeneidade macrorregional e persistência de problemas
estruturais, qual é a estrutura das interações entre os setores de atividade econômica presentes no
Nordeste, bem como nos estados pertencentes à região, no período recente? Para responder esse
questionamento, partindo-se da hipótese de que a atual estrutura de produção da região Nordeste está
condicionada a seus antecedentes históricos e ao movimento cíclico da dinâmica econômica nacional,
tomando por base a matriz insumo-produto para o país e uma combinação de quocientes locacionais
simples e regionalização das matrizes através do método RAS, foram estimadas matrizes de insumoproduto para a região e estados contemplando 40 atividades nos anos de 2010 e 2015. Da análise
empreendida verifica-se que a estrutura produtiva nordestina é concentrada em poucas atividades. Os
estados da Bahia, Ceará e Pernambuco apresentaram os melhores resultados em termos de
encadeamentos produtivos entre as atividades, ao passo que os demais estados apresentam, em geral,
setores pouco dinâmicos. Ademais, os resultados significativamente díspares entre os estados mais
desenvolvidos da região e os demais implicam que a histórica heterogeneidade do tecido produtivo
nordestino se reafirma, de modo que há vários Nordestes.
DESINDUSTRIALIZAÇÃO SETORIAL BRASILEIRA NA PERSPECTIVA DO COMÉRCIO
EXTERIOR

Flávio Kauê Targino Bezerra
Orientador: Esther Majerowicz Gouveia
Membros da banca: Kaio Glauber Vital da Costa, Cassiano Jose Bezerra Marques Trovao, Esther
Majerowicz Gouveia, Paulo César Morceiro
Data: 17/03/2021

RESUMO
Refletir sobre o problema da desindustrialização é entender a importância do setor na trajetória de
crescimento das principais economias do mundo. A análise desagregada setorialmente da
desindustrialização demonstra as diferenças que existem dentro do setor manufatureiro que, por sua
vez, influenciam a sua capacidade de contribuir para o crescimento dos países. Nessa perspectiva, o
presente trabalho tem como objetivo central analisar a desindustrialização setorial da economia
brasileira no período de 1948-2018, com enfoque no comércio internacional. Além de objetivos
específicos como: investigar a participação do país nas exportações mundiais, evidenciando o efeito
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direto e indireto das relações comerciais entre Brasil-China, por meio de variáveis chaves nesse
processo como o comércio internacional, dentre outras. Dessa maneira, a hipótese que baliza o estudo
é a de que há no setor manufatureiro brasileiro uma redução da participação ‘agregada’ e
‘desagregada’, agravado pelo recente aumento da concorrência com a China no mercado externo e
interno. A justificativa do estudo considera o atual estado do conhecimento e está pautada na
importância de contribuir para a literatura acerca da discussão da desindustrialização na perspectiva
do comércio internacional por meio da análise setorial. Como estratégia empírica, foi analisada a
evolução na participação das variáveis emprego, valor adicionado, comércio internacional e o padrão
de concorrência do Brasil com a China em terceiros mercados, esses dados integram um recorte
temporal que compreende os anos de 1948 a 2018, objetivando oferecer um diagnóstico abrangente da
desindustrialização precoce no Brasil. Para tanto, portou-se de uma metodologia que se caracteriza
como exploratória com enfoque estatístico que possibilita uma descrição tanto quantitativa quanto
qualitativa. Os resultados da análise agregada (1962-2018) indicam que ocorre um processo de
desindustrialização no Brasil desde 1985 pela ótica do comércio internacional. A análise desagregada
do setor manufatureiro do Brasil (1990- 2018) evidencia uma heterogeneidade, com a
desindustrialização em alguns setores de maior intensidade tecnologia e industrialização em alguns de
menor intensidade tecnológica. Também, foi identificado que a China impactou direta e indiretamente
na desindustrialização de diferentes setores manufatureiros do país, especialmente, os de menor
intensidade tecnológica.
CIDADES MÉDIAS, INTERAÇÕES ESPACIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM OLHAR
PARA O ESTADO DO CEARÁ

Carlos Eduardo Pereira do Nascimento
Orientador: William Eufrasio Nunes Pereira
Membros da banca: Denilson da Silva Araujo, Francisco do O de Lima Júnior, William Eufrasio Nunes
Pereira
Data: 23/04/2021

RESUMO
As repercussões da globalização no mundo trouxeram transformações em larga escala e em toda
parte. Seus processos indicaram a imposição à lógica de fluxos e em rede e descontinuidades ou
fragmentações dos espaços, além de novas interpretações sobre a questão regional. A evidência das
disparidades intra e inter-regionais trouxe à tona o desigual desenvolvimento historicamente intrínseco
ao capitalismo. Nessa perspectiva, observa-se a complexidade do que é cidade e do que vem a se
transformar sob a égide das transformações promovidas pelo ser humano e pelo capital. Nesse
contexto, surgem novos papeis e valores desempenhados pelas cidades e suas respectivas regiões,
bem como importa identificar as novas funções urbanas e as novas interações espaciais que delas
derivam, particularmente, as relações cidade-região e interurbanas. Assim, a discussão sobre cidades
médias se apresenta como uma ferramenta complexa das novas relações econômico-espaciais.
Destarte, se faz presente nos debates sobre planejamento urbano e regional, o que a atribui uma
importância significativa nos estudos contemporâneos. Logo, auferem novos papeis na lógica espacial
contemporânea ampliando seu papel articulador multiescalar dos territórios. Diante disso, o presente
trabalho tem como objetivo geral analisar as cidades médias cearenses enquanto agentes
fundamentais no processo de promoção do desenvolvimento regional em suas áreas de influência
numa perspectiva multiescalar. A metodologia tem base bibliográfica, fazendo uso dos métodos
exploratório e descritivo com análise quali-quantitativa. O período de análise compreende as duas
décadas do século XXI. O lócus de pesquisa é o estado do Ceará. A classificação e o critério
estabelecidos para definir as cidades médias compreendem aquelas que possuem entre 75.000 e
500.000 habitantes, tendo como hipótese norteadora a existência de cidades médias com números
populacionais inferiores e com capacidade suficiente de exercer as mesmas funções que uma cidade
média classificada pelo IBGE, salientando suas funcionalidades urbanas e regionais, tais como PicosPI e Pau dos Ferros-RN. Destarte, foram definidas 11 cidades, a saber: Canindé, Crateús, Crato, Iguatu,
Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral e Tianguá. A justificativa para uso
desta classificação parte do pressuposto de que a questão populacional não mais norteia uma cidade
a apresentar funções e papeis complexos de intermediação ou centros regionais para além da região
da metrópole. Ademais, a despeito de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz
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contemplarem o critério estabelecido, não estarão no escopo deste estudo, pois estão inseridas na
Região Metropolitana de Fortaleza, a qual apresenta uma forte concentração da estrutura produtiva do
Estado e, em detrimento disto, não exercem características intrínsecas a cidade média. Conclui-se,
portanto, que as cidades médias analisadas têm mecanismos para promover a regionalização do
desenvolvimento, sendo pontos estratégicos e, no caso de algumas delas, já consolidados enquanto
espaços de promoção às políticas de desenvolvimento regional, cada qual com suas dimensões
espaciais. Além disso, algumas pesquisas que antecedem o REGIC 2007 (2008) já atestavam que
algumas dessas cidades poderiam ser caracterizadas como cidades médias.
DESIGUALDADE DE RENDA CORRENTE NO BRASIL: ANÁLISE A PARTIR DE
DECOMPOSIÇÕES DO ÍNDICE DE GINI COM DADOS DA PNAD CONTÍNUA (2012–2019)

Marcelo Henrique Bezerra Brandão
Orientador: Cassiano Jose Bezerra Marques Trovao
Membros da banca: Antonio Hermes Marques da Silva Junior, Cassiano Jose Bezerra Marques Trovao,
Daniela Verzola Vaz, Fabricio Pitombo Leite
Data: 23/04/2021

RESUMO
O presente trabalho visa analisar a evolução da desigualdade de renda corrente e sua decomposição
para o Brasil entre 2012 e 2019. A partir das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua, procurou-se avaliar a desigualdade de renda em suas distintas fontes: renda do
trabalho, aposentadorias e pensões, renda oriunda da proteção social e outras fontes, e, também a
partir da divisão da população em subgrupos. Os recortes analisados são: situação do domicílio e
macrorregional. A dissertação faz uso de dois métodos distintos de decomposição do coeficiente de
Gini: 1) Bhattacharya e Mahalanobis (1967), que permite uma decomposição do Gini nos casos em que
há sobreposição das curvas de Lorenz; e 2) Zenga (2013) e Zenza e Valli (2018), que possibilita sua
decomposição cruzada por fonte e por subgrupo. O objetivo é apresentar uma avaliação do
comportamento da desigualdade de renda a partir das mudanças ocorridas ao longo das oscilações
cíclicas da economia brasileira nesse período. Defende-se que a análise da contribuição para a
desigualdade de renda corrente de cada uma de suas fontes e de cada subgrupo, além de seu efeito
combinado, contribui, não apenas para o debate mais geral sobre a desigualdade no país, como
fortalece as bases para um diagnóstico mais preciso dos problemas e dos desafios brasileiros no
enfrentamento desse fenômeno, sob o ponto de vista das políticas públicas.
POBREZA MULTIDIMENSIONAL NO NORDESTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DADOS DA
PNAD CONTÍNUA (2016 - 2019)

Guilherme Sousa Brandão
Orientador: Cassiano Jose Bezerra Marques Trovao
Membros da banca: Rosemary de Matos Cordeiro, Cassiano Jose Bezerra Marques Trovao, Ricardo
Ojima
Data: 28/04/2021

RESUMO
O tema da pobreza é muito complexo para sua análise ser limitada exclusivamente à insuficiência de
renda. Essa é uma questão que deve ser abordada pela perspectiva multidimensional, uma vez que o
fenômeno se manifesta em termos da privação de capacidades básicas e de insuficiência
socioeconômica no atendimento das necessidades humanas. Dessa forma, o presente estudo tem por
objetivo analisar a pobreza na região Nordeste do Brasil de acordo com aspectos multidimensionais.
Para tanto, se inicia com um breve histórico da evolução do conceito “pobreza” no pensamento
econômico. Na sequência, apresenta-se uma discussão sobre a pobreza no Nordeste, destacando
diferentes elementos causadores e/ou atenuantes desse fenômeno na região. Por fim, apresentam-se
diferentes abordagens e metodologias para mensurar a pobreza, realizando um estudo comparado
entre as visões unidimensional e multidimensional para o Nordeste e suas Unidades da Federação.
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Para operacionalizar o estudo aplicado da pobreza na região nordestina, utilizaram-se os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) para os anos de 2016 a 2019.
CICLOS ECONÔMICOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A INSTABILIDADE DE
MINSKY E A TEORIA AUSTRÍACA MISESIANA

Wilde Carlos da Silva e Silva
Orientador: Andre Luis Cabral de Lourenco
Membros da banca: Andre Luis Cabral de Lourenco, Marcia Maria de Oliveira Bezerra, Simone Silva de
Deos
Data: 28/04/2021

RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de, avaliar a premissa de que a teoria austríaca misesiana de ciclos e
a teoria minskyana, têm relevante grau de semelhança acerca da análise da dinâmica de ciclos
econômicos, fundamentada a partir dos consideráveis pontos de correlação entre as duas teorias. A
pesquisa segue essa linha comparativa entre as teorias, buscando entender as semelhanças,
divergências e os pontos de complementaridade, identificando em cada etapa a influência da
especulação. Para isso foi utilizada uma metodologia de cunho teórico bibliográfico de revisão de
literatura sobre o tema proposto. Nessa perspectiva, a partir das descrições dos modelos e da
comparação entre eles, foi feita a avaliação da hipótese acerca da relevância do grau de semelhança
das análises das duas teorias de ciclo em questão. Dos resultados obtidos tem-se que as teorias
apresentam um considerável grau de compatibilidade, em vários elementos e princípios, nas suas
proposições de modelo para o ciclo, porém se percebe divergências fundamentais quanto às
causalidades e prescrições. Além disso, a especulação se destaca como determinante para a
estruturação de ambas as teorias, apresentando-se como desestabilizadora quando é amplamente
disseminada.
MEDIDAS DE EFICIÊNCIA EDUCACIONAL PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO
NORTE: UMA ABORDAGEM DSBM

Apolo Nazareno Garcia de Souza
Orientador: Igor Ezio Maciel Silva
Membros da banca: Igor Ezio Maciel Silva, Julia Rocha Araujo, Luciano Menezes Bezerra Sampaio,
Daniella Medeiros Cavalcanti
Data: 30/04/2021
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo estimar a Fronteira de Eficiência Educacional dos municípios do
estado do Rio Grande do Norte, em nível fundamental, no período de 2011 a 2017. A metodologia
utilizada foi o modelo Dinâmico proposto por Tone e Tsutsui (2010). O estudo utilizou variáveis
secundárias extraídas dos principais sites educacionais do país, tais como MEC, INEP e SIOPE. Os
resultados mostraram que apenas 28 municípios localizaram-se sobre a fronteira de eficiência global e
que a maioria deles está concentrada na mesorregião Oeste Potiguar. Embora o índice de ineficiência
tenha chegado a 77,24%, 57 municípios apresentaram scores de eficiência acima de 0,8. Os resultados
indicam que os gestores municipais devem rever a forma de como alocam os recursos educacionais a
fim de melhorar os indicadores desses municípios.
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ATRATIVIDADE PEDAGÓGICA, AUTONOMIA ESCOLAR E DESCENTRALIZAÇÃO GERAM
MELHORES DESEMPENHOS ESCOLARES? UM ESTUDO AVALIATIVO DO PROJETO DE
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO RN, NO PERÍODO DE 2013 A 2019

Mavigson Francisco da Silva
Orientador: Igor Ezio Maciel Silva
Membros da banca: Igor Ezio Maciel Silva, Diego de Maria Andre, Julia Rocha Araujo, Daniella Medeiros
Cavalcanti
Data: 30/04/2021
RESUMO
A nível global é atribuída à educação um dos pilares mais importantes do capital humano, o que
impulsiona o crescimento e desenvolvimento econômico. O Brasil, entretanto, posiciona-se em uma
das últimas posições em provas internacionais de desenvolvimento da educação básica, tornando-se
pujante a necessidade por melhorias educacionais. Na literatura econômica, uma das formas de
impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico ocorre por meio de incentivos à educação
através da descentralização de ações e recursos. Um exemplo de ações desenvolvidas nesse sentido é
o Programa de Inovação Pedagógica (PIP), que consiste em uma política pública de intervenção
educacional desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e em parceria com o Banco
Mundial cujo objetivo é buscar solucionar a baixa atratividade das atividades curriculares ao propor
projetos únicos em cada contexto escolar de forma decentralizada. Com três edições lançadas, e sua
primeira edição publicada em meados de 2014, o PIP tem buscado melhorar o desempenho dos alunos
matriculados por meio da diminuição do abandono escolar e do aumento da taxa de aprovação,
especificamente. Como forma de verificar a efetividade desse programa, o objetivo desta pesquisa é
avaliar o impacto do PIP na taxa de aprovação e de abandono a partir de seu público-alvo, definindo
como sendo as escolas com turmas de 4ª, 5ª e 6ª ano do ensino fundamental e do 1ª ano do ensino
médio. Para avaliar o impacto do programa, estimou-se um modelo de dados em painel GLS com
efeitos fixos, ao nível do escola-ano, utilizando três bases de dados: a) microdados do censo escolar;
b) dados consolidados INEP; c) dados administrativos e processuais do programa. Os resultados
preliminares sugerem que o programa teve impactos significativos no público-alvo, destacando o
pioneirismo desta pesquisa em avaliar mais de uma edição do PIP.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER POR PARCEIRO ÍNTIMO: UMA ANÁLISE DOS FATORES
SOCIOECONÔMICOS E ESPACIAIS SOBRE A PROBABILIDADE DE VITIMIZAÇÃO

Amanda Renally Pereira Costa
Orientador: Diego de Maria Andre
Membros da banca: Diego de Maria Andre, Janaina da Silva Alves, José Raimundo de Araújo Carvalho
Junior, Julia Rocha Araujo
Data: 14/06/2021
RESUMO
Esse estudo tem como objetivo estimar o efeito de variáveis socioeconômicas e estruturais na
violência doméstica física contra a mulher por parceiro íntimo em Natal/RN, uma das capitais mais
violentas do Brasil. Além disso, procurou-se identificar quais são as áreas de maior risco (medidas em
termos de probabilidade de vitimização) na cidade. Para tanto, utilizou-se dados da segunda onda da
pesquisa PCSVDFMulher para a construção de um modelo econométrico de regressão logística e,
posteriormente, para confecção de mapas utilizando o método de krigagem universal. Ressalta-se
ainda que a metodologia dessa pesquisa possui um caráter inovador, uma vez que esse é o primeiro
trabalho a abordar a questão da violência doméstica na referida cidade sob a ótica das áreas de
maior risco. Os resultados do estudo apontam que o nível de escolaridade e a coabitação com
o parceiro diminuem a probabilidade de a mulher sofrer violência em Natal/RN, enquanto que idade
possuir filhos de até 6 anos e morar em um bairro com patrulha policial frequente tende aumentar essa
probabilidade. Ser negra e ter um trabalho remunerado não foram estatisticamente significantes nessa
análise. Em relação aos efeitos espaciais da violência doméstica, a pesquisa mostrou que as regiões
mais pobres de Natal são as mais afetadas.
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IMPACTOS DE CHOQUES MACROECONÔMICOS NO SETOR INDUSTRIAL DO NORDESTE: UMA
ABORDAGEM COM MODELOS VAR/VEC

Yure Révelles da Silva Moura
Orientador: Joao Paulo Martins Guedes
Membros da banca: Nicolino Trompieri Neto, Igor Ezio Maciel Silva, Joao Paulo Martins Guedes
Data: 31/07/2021

RESUMO
De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o ano de 2018, o Brasil
ocupava a décima posição como produtor industrial do mundo, respondendo por uma participação de
cerca 2,1%. Embora pequena a contribuição no mercado mundial, a indústria é a atividade que mais
gera riqueza para o Brasil. No Nordeste, o setor industrial responde por aproximadamente 10,8% dos
empregos formais e possui 85,3% da participação na composição dos bens e serviços exportação pela
região. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo central investigar o comportamento do setor
industrial em nível regional e estadual a choques exógenos nas variáveis: preço do petróleo, taxa de
câmbio e taxa de juros nominal. Para alcançar tais objetivos utilizou-se um conjunto de dados
industriais agregados compreendendo os anos de 2002 a 2019, totalizando 219 observações, obtidas
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Como variáveis macroeconômicas, para a
taxa de câmbio adotou-se a taxa de câmbio real efetiva obtida junto ao Banco Central do Brasil (BCB).
Para o preço do petróleo foi utilizado o preço do barril de petróleo bruto, do tipo Brent, em dólares (US$)
por barril, obtidos a partir do Fundo Monetário Internacional (FMI), e, por fim, como taxa de juros
nominal utilizou-se a variável (overselic) obtida junto ao site do BCB disponibilizada pelo IpeaData.
Como estratégia metodológica, adotou-se a abordagem com modelos com Vetores Autorregressivos
(VAR) e o Modelo de Vetor de Correção de Erro (VECM) para o setor industrial regional e estadual. Além
disso, complementou a análise com a função impulso-resposta e a decomposição da variância do erro
de previsão. Como resultados, evidenciou-se que os setores industriais da região Nordeste respondem
de forma heterogênea e com intensidade diferente a choque nas variáveis macroeconômicas. A
decomposição da variância revelou que o câmbio real é a principal variável a afetar o produto industrial
regional e estadual tanto no curto como no longo prazo.
A TRANSFORMAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO RIO DE JANEIRO DESDE SUA FUNDAÇÃO ATÉ
SUA FASE INDUSTRIAL: IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Luiz Vinícius de Azevedo
Orientador: William Eufrasio Nunes Pereira
Membros da banca: Ana Cristina dos Santos Morais, Angelo Magalhaes Silva, Marconi Gomes da Silva,
William Eufrasio Nunes Pereira
Data: 29/10/2021

RESUMO
Pensar as problemáticas em torno do espaço geográfico, seus fluxos e configurações implicam num
esforço para compreensão da dinâmica presente na estrutura social, abrangendo questões de
diferentes instâncias. A presente dissertação tem como objetivo a caracterização do processo de
transformação espacial do Rio de Janeiro, sobretudo de sua capital, desde seu processo de formação
até seu período industrial. Na análise deste objeto, realiza-se um levantamento em torno do conceito
de espaço presente nos debates de teoria econômica, visando ampliar as lentes analíticas para
discussões que se aproximem da totalidade das relações sociais, imbricadas por controvérsias,
disputas e grupos sociais de interesses diversos, que sobrepõem ao espaço toda a sua complexidade.
Nesse sentido, o estudo se sustenta na visão metodológica de Milton Santos (2020), onde o espaço
adquire caráter estrutural e sistêmico, uma vez que abrange objetos geográficos (naturais e artificiais)
distribuídos sobre o território, formando a configuração espacial. Parte-se dos conceitos e
relacionamentos entre processos, função e forma. Observa-se que a formação do espaço urbano
fluminense esteve inserida dentro da lógica mercantilista, na qual questões relacionadas à logística de
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transporte e rotas comerciais, sobretudo marítimas, interferiram na localidade e no padrão de
ocupação do território, mas condicionadas por processos característicos da fase de acumulação de
capital, na qual a formação do capitalismo nas economias centrais demandou, onde processo de
circulação apresentava maior importância, evidenciando implicações sociais - de classe e raça -,
políticas, econômicas e ideológica-culturais para que a dinâmica espacial se consolide, materializando
uma cidade agrário-mercantil. Quando o padrão de acumulação de capital se modifica, consolida-se
um novo padrão de configuração espacial, no qual evidenciou relações sociais de subordinação,
construídas no período colonial, e garantiu as condições para a reprodução do capital industrial,
permitindo que as fábricas assumissem papel ativo na coordenação da espacialidade carioca.
Ademais, as ações estatais caracterizam todo o período analisado, seja como agente principal da
reorganização espacial, seja no sentido de dar suporte para o capital, ao regular o relacionamento entre
capital e trabalho, os melhoramentos de infraestrutura urbana e a distribuição dos rendimentos na
economia. Tais elementos evidenciaram as controvérsias das relações sociais, que se delinearam o
âmbito do mercado de trabalho, condições de moradia e as condições de sociabilidade de grupos
sociais, de modo a se expressarem espacialmente, seja através dos quilombos, seja através das
favelas. Em suma, conclui-se que os relacionamentos entre os elementos espaciais consolidaram um
padrão urbano que estigmatizou, marginalizou e subordinou grupos sociais, produzindo problemáticas
existentes em torno das favelas.
MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MATOPIBA: UMA APLICAÇÃO DE
ANÁLISE FATORIAL E ESPACIAL

Maria Larissa Bezerra Batista
Orientador: Janaina da Silva Alves
Membros da banca: Janaina da Silva Alves, Diego de Maria Andre, Christiane Luci Bezerra Alves, Eliane
Pinheiro de Sousa
Data: 10/12/2021

RESUMO
A modernização agrícola pode ser entendida como a reestruturação na base técnica da categoria, isto
é, na crescente utilização de matérias-primas e métodos de produção modernos, a exemplo dos
fertilizantes, corretivos do solo e melhoramento de sementes, como também na intensificação do uso
de maquinários, como tratores, colheitadeiras e semeadeiras, com o intuito de aumentar a
produtividade dos fatores terra e trabalho. Todo esse processo de transformações acarreta em
modificações técnicas no sistema produtivo, sendo uma fase que é caracterizada, ainda, por uma
maior racionalidade do empreendimento e inserção de inovações tecnológicas, incluindo práticas mais
sofisticadas de colheita. Nesse sentido, a modernização leva a industrialização da agricultura, que está
relacionada com as mudanças na relação do homem com a natureza, nos elementos sociais de
produção e instrumentos de trabalho. No Brasil, a região do MATOPIBA, formada pelos municípios
fronteiriços dos estados do Maranhão (MA), Tocantins (TO), Piauí (PI) e Bahia (BA), é apontada na
literatura como a última fronteira agrícola do país, resultante do avanço do agronegócio e do
crescimento de um modelo de produção apoiado em alta mecanização. Nos últimos anos, sua
dinâmica de ocupação do solo passou por grandes e rápidas transformações, em razão do
crescimento das atividades agropecuárias, com uma nova forma econômica de exploração do
território, a partir do cultivo de grãos. Com base nisso, o objetivo dessa pesquisa é estudar o processo
de modernização agrícola no MATOPIBA. Para isso, as metodologias empregadas consistem na
aplicação da Análise Fatorial (AF), Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e na estimação do
modelo espacial SAC, tendo como variável dependente o Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário e
como variáveis independentes os fatores obtidos pela AF. Os resultados encontrados indicaram a
presença de sete fatores, que, conjuntamente, explicam 81,84% da variância total dos dados originais,
nomeados, respectivamente, de intensivo em capitalização da atividade agrícola, intensivo em
exploração do fator terra, intensivo em máquinas e implementos agrícolas tradicionais, intensivo em
relação capital-trabalho e práticas extensionistas, intensivo em utilização de agrotóxicos na atividade
agrícola, intensivo em tecnologia por terra explorada, e intensivo em capitalização em relação a mão de
obra e aspecto de infraestrutura; e apenas o intensivo em capitalização da atividade agrícola (F1),
intensivo em exploração do fator terra (F2) e intensivo em máquinas e implementos agrícolas
tradicionais (F3) foram estatisticamente significantes. Portanto, é possível concluir que foi identificada
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a concentração de alguns fatores em determinadas áreas e que a região, como um todo, ainda não
pode ser considerada como possuindo uma agricultura altamente mecanizada, tendo em vista que não
existe a utilização de forma acentuada de instrumentos e insumos modernos nos estabelecimentos
agropecuários, uma vez que quase 60% dos municípios foram classificados no grau baixo de
modernização agrícola.
EFICIÊNCIA DO SETOR AGROPECUÁRIO NORDESTINO E SEUS DETERMINANTES: UMA
ANÁLISE PARA 2006 E 2017

Renata Benício de Oliveira
Orientador: Janaina da Silva Alves
Membros da banca: Ahmad Saeed Khan, Alice Aloisia da Cruz, Eliane Pinheiro de Sousa, Janaina da
Silva Alves
Data: 14/12/2021

RESUMO
O setor agropecuário no Brasil possui a heterogeneidade como uma de suas principais características.
Esse aspecto se reflete em questões econômicas, sociais e geográficas, entre outras, e,
consequentemente, influencia nas relações entre os produtores e o mercado. Em outros termos, cada
agente se encontra em condições específicas que são capazes de determinar se há ou não
possibilidade de permanência no setor. Nesse sentido, considerando que os bens sejam homogêneos,
fatores como grau de competitividade, qualidade, produtividade e eficiência se revelam com grande
importância e, portanto, devem receber a atenção devida, principalmente, em regiões, como o Nordeste
brasileiro, que abriga uma quantidade considerável de agricultores, em relação ao total nacional. Diante
da inviabilidade de tratar de todas estas questões, a presente pesquisa tem seu foco direcionado à
análise da eficiência. Dessa forma, objetiva mensurar a eficiência do setor agropecuário nos municípios
nordestinos e seus determinantes, a partir de dados dos anos de 2006 e 2017, retirados dos Censos
Agropecuários dos respectivos anos. Especificamente, almeja analisar o desenvolvimento do setor
agropecuário nordestino, estudar os conceitos de eficiência debatidos na literatura e suas formas de
aferi-la, calcular os escores de eficiência técnica e de escala do setor agropecuário dos municípios da
região Nordeste e investigar os fatores determinantes desses escores de eficiência. Para mensurar a
eficiência do setor agropecuário, utilizou-se o modelo de Análise Envoltória dos Dados (DEA),
juntamente com o Índice de Malmquist, e, para investigar seus fatores determinantes, empregou-se o
modelo de regressão quantílica, para uma amostra de 1.263 municípios nordestinos. Os resultados
evidenciaram que, em ambos os anos, quase a totalidade destes foi extremamente ineficiente,
indicando, portanto, que os produtores estão tendo limitações em seu processo produtivo, e
consequente desperdício de recursos. Além disso, o Índice de Malmquist revelou que o maior obstáculo
para o aumento da eficiência é o atraso tecnológico. Acerca dos determinantes dos escores de
eficiência mensurados, verificou- se que as variáveis analisadas influenciaram os quantis (0.25, 0.50 e
0.75) de forma diferente, sendo que o percentual de estabelecimentos com acesso ao financiamento e
recebimento de orientação técnica obtiveram sinal negativo com os escores de eficiência do setor
agropecuário nordestino. Ademais, a participação relativa daqueles cujo dirigente possui ensino médio
regular registrou o efeito com maior magnitude nos dois primeiros quantis, enquanto a realização de
práticas cooperativas foi o fator que mais influenciou a parte superior da distribuição. Assim, concluiuse que é necessário que o poder público fortaleça seus instrumentos promotores do desenvolvimento
agropecuário no Nordeste e amplie o alcance destes, de modo a atingir uma maior quantidade de
produtores. Ademais, o investimento em educação também se mostrou relevante.

211

REVISTA INTERFACE
V.19 Nº 1 – Janeiro a Junho de 2022 | ISSN 2237-7506

PPGSS/CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
https://posgraduacao.ufrn.br/ppgss

SEU FEMINISMO COLA NA FAVELA? A INCIDÊNCIA DO PENSAMENTO FEMINISTA NO
COTIDIANO DE MULHERES DAS CLASSES TRABALHADORAS NO BAIRRO DE FELIPE
CAMARÃO, NATAL (RN)
Ana Lúcia de Lima Gomes
Orientador: ANTOINETTE DE BRITO MADUREIRA
Membros da banca:
ANTOINETTE DE BRITO MADUREIRA
ANDREA LIMA DA SILVA
SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS
RAYANE NORONHA OLIVEIRA
Data: 21/01/2022

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo examinar a presença de elementos pertinentes ao debate
feminista entre mulheres da classe trabalhadora, em específico, moradoras de uma periferia da capital
potiguar. Para isso, o plano de fundo que delimita o trabalho está relacionado a emersão e
desenvolvimento do patriarcado enquanto sistema de segregação dos sexos e de dominação e
exploração da vida das mulheres e sua posterior articulação com o modo de produção capitalista, que
tem como característica a estratificação da sociedade em classes socialmente antagônicas,
manifestadas na dominação dos trabalhadores pelos detentores dos meios de produção. Ademais,
consideramos que outro elemento extremamente pertinente à essa análise é a articulação com o
racismo, que cria um sistema hibrido e complexo, ao qual intitulamos patriarcado-racista-capitalista.
Partindo desse cenário o que é relevante analisar para este trabalho é o ponto de encontro entre esses
três sistemas e a criação de um sujeito explorado específico: as mulheres trabalhadoras. O elemento
central de relação entre esses sistemas é a dominação de sujeitos diferenciados, contudo é
imprescindível analisar que todas as relações de antagonismos criadas pelo patriarcado-racistacapitalista são marcadas também pela resistência dos sujeitos oprimidos. Dessa forma, surgem, como
resposta à dominação, os movimentos de resistência dos sujeitos explorados e, no caso deste
trabalho, centramos estudo sobre a resposta através dos movimentos feministas. A escolha
metodológica para o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa foi a realização de uma pesquisa de
campo com os sujeitos de estudo elencados anteriormente – mulheres trabalhadoras, moradoras do
bairro de Felipe Camarão – Natal/RN (uma das comunidades com maior concentração de pobreza da
Cidade do Natal). Para isso foi realizada uma pesquisa de campo com vinte e seis mulheres, sendo
dezoito mulheres jovens (20-35 anos) e com escolaridade alta e oito mulheres adultas e idosas (35-60
anos) com um baixo grau de escolaridade. Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram
utilizados os dados coletados na participação de uma reunião de mulheres, a aplicação de um
questionário virtual e duas entrevistas semiestruturadas presenciais com mulheres dos diferentes
grupos. A partir desse estudo, foi constatado que as mulheres entrevistadas, por mais que soubessem
de avanços históricos sobre a luta das mulheres e considerassem a importância social dessas
transformações demonstram dificuldades em compreender o caminho trilhado para o momento até o
presente, isso é evidente no desconhecimento e/ou dificuldade de compreensão de elementos
basilares para o movimento feminista, como o significado de machismo e feminismo e suas
interrelações, sobretudo para as mulheres mais idosas e com menor acesso ao desenvolvimento
educacional. Dessa forma, o que se constata é que apesar da indubitável relevância histórica do
feminismo para a transformação da vida das mulheres, o dialogo aberto e politização do debate para
as mulheres trabalhadoras – sobretudo aquelas que estão fora dos espaços privilegiados de produção
de conhecimento – ainda é um ponto frágil da construção de um mundo mais justo para as mulheres.
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MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO EM SERVIÇO
SOCIAL: DESAFIOS PARA A PROFISSÃO
Nísia Luiza de Andrade Oliveira
Orientador: Carla Montefusco de Oliveira
Membros da banca: Carla Montefusco de Oliveira, Andrea Lima da Silva, Daniela Neves de Sousa,
Lucilene Ferreira de Melo
Data: 11/02/2022

RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto de estudo a discussão da mercantilização do Ensino Superior,
sua relação com a Educação à Distância (EAD) e a formação de um mercado de irregular de cursos de
graduação. O trabalho está fundamentado metodologicamente pelo método do materialismo históricodialético. O seu objetivo geral é analisar a expansão e oferta irregular dos cursos de extensão e/ou
livres e suas implicações nos cursos de graduação de Serviço Social na região Nordeste. Já como
objetivos específicos foram abordados o processo de mercantilização do Ensino Superior no Brasil e
sua particularidade na formação profissional em Serviço Social; caracterização e análise dos cursos de
extensão e/ou livres ofertados no Serviço social na região nordeste; apreensão e avaliação do
posicionamento do conjunto CFESS-CRESS e as ações e estratégias desenvolvidas frente à oferta
ilegal dos cursos de extensão e/ou livres. Trata-se de uma pesquisa documental baseada na
orientação do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) “Cursos de extensão e/ou livres ofertados
ilegalmente como graduação em Serviço Social”; bem como em reportagens a respeito de cursos
irregulares, processos jurídicos e parecer do Ministério da Educação (MEC). Inicialmente, o trabalho
realizou um levantamento bibliográfico a respeito da crise estrutural a partir de 1970, a reestruturação
produtiva, acumulação flexível e suas implicações para as políticas sociais. Em seguida, debateu sobre
a educação na sociabilidade capitalista e a colocação desse direito como mercadoria, assim como
mecanismo de capacitação de força de trabalho para o próprio sistema. No que diz respeito à realidade
brasileira, foi abarcada a expansão da educação superior a partir dos governos de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) até Jair Messias Bolsonaro (2019-), especialmente voltada para o setor privado e
ampliação de vagas pela EAD. Também adentrou na análise sobre os rebatimentos dessa perspectiva
mercadológica para o Serviço Social, a formação profissional e precarização do ensino. A partir do
estudo foi possível concluir que existe uma manobra de oferta de cursos de extensão e/ou livres de
maneira ilegal que atinge outras áreas de conhecimento tais como Pedagogia. Identificou-se a
presença majoritária dos cursos irregulares do Serviço Social na região Nordeste. Percebeu-se ainda a
formação de um mercado educacional voltado para falsificação de graduação e a facilidade da sua
execução por meio da EAD. Por fim, foi identificada a relevante articulação e desenvolvimento de
campanhas do conjunto CFESS-CRESS de conscientização sobre a oferta de cursos de extensão e/ou
livres em Serviço Social com o objetivo de orientar os profissionais, estudantes e sociedade a respeito
da sua existência, bem como a imposição de mais um desafio para a profissão por meio da
mercantilização do ensino que favorece à precarização da formação.

EDUCAÇÃO SUPERIOR E MERCADORIA: UM ESTUDO SOBRE AS POLITICAS EDUCACIONAIS
DO GOVERNO BOLSONARO
Miliane Pinheiro da Rocha
Orientador: Eliana Andrade da Silva
Membros da banca: Eliana Andrade da Silva, Roberto Marinho Alves da Silva, Larisse de Oliveira
Rodrigues, Taise Cristina Gomes Clementino de Negreiros
Data: 25/02/2022

RESUMO
A presente dissertação trata-se de uma pesquisa científica de abordagem qualitativa. Utilizando o
materialismo histórico crítico dialético de Karl Marx como fundamental para seu desenvolvimento. O
objeto de estudo deste trabalho é a Educação superior e mercadoria: um estudo sobre as politicas
educacionais do governo Bolsonaro. O objetivo geral deste estudo, portanto, foi analisar a trajetória da
Educação Superior no Brasil, considerando os determinantes que a inserem no circuito mercadológico,
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considerando o ano de 2016 como marco regulatório da expansão da privatização da ES até o
momento do governo neoliberal de Bolsonaro. a metodologia utilizada compreendeu estudo
bibliografico e analise documental. Para elaborarmos esse estudo, buscamos responder as seguintes
questões norteadoras: Quais os pressupostos teóricos e políticos para legislar o Ensino Superior, e as
implicações da reforma do Estado para a Educação?; Qual funcionalidade da Educação Superior para o
Capital, considerando a relação entre mercadoria e educação?; Quais as tendências da Educação
Superior no contexto de reprodução ampliada do capital e os mecanismos que a levam ao circuito da
mercadoria?. não nos restam dúvidas de que existe uma conexão entre educação e movimento
econômico no tocante à educação superior no Brasil. Essa conexão, também pode ser compreendida
como uma relação ontológica . Torna- se nítido, assim, que a forma como a educação superior
configurava-se, em seus primórdios, em suas raízes mais profundas, não é díspar do que
apresentamos em nossa hipótese de que a “educação superior foi e é privilégio de uma classe em
detrimento de outra”.

TESES
CRISE DO CAPITAL, CONSERVADORISMO E “CAPTURA” DA SUBJETIVIDADE
PROFISSIONAL: IMPLICAÇÕES NA CULTURA CRÍTICA DO SERVIÇO SOCIAL
Jodeylson Islony de Lima Sobrinho
Orientador: Silvana Mara de Morais dos Santos
Membros da banca: Silvana Mara de Morais dos Santos, Andrea Lima da Silva, Rita de Lourdes de
Lima, Erlenia Sobral do Vale, Maria Regina de Avila Moreira, Yolanda Aparecida Demétrio Guerra
Data: 28/01/2022

RESUMO
A presente tese tem como objetivo apreender o movimento das determinações que envolvem o avanço
atual do conservadorismo e da “captura” da subjetividade profissional no âmbito do Serviço Social
contemporâneo em detrimento do trabalho profissional de acordo com a cultura crítica da profissão.
Para tanto, optamos pelo materialismo-histórico dialético como método de pesquisa e priorizamos
como estratégia de investigação a análise e interpretação de dados bibliográficos relacionados a essa
temática, a partir da delimitação de 35 artigos publicados nos anais do XVI Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais (CBAS) do ano de 2019. Para a análise do material selecionado, delimitamos as
seguintes categorias analíticas: precarização do trabalho; trabalho profissional; projeto ético-políticoe
crise do capital. De forma complementar, utilizamos fragmentos das entrevistas realizadas no âmbito
da minha pesquisa de mestrado, tendo em vista que certas questões careciam de aprofundamento. O
caminho investigativo desta pesquisa, portanto, foi sendo delineado a partir da revisitação às
entrevistas com assistentes sociais realizadas nos anos de 2015/2016 como ponto de partida para
nossas análises. Nosso pressuposto é de que toda vez que o conservadorismo avança na sociedade
brasileira, ele aprofunda fissuras na cultura crítica do Serviço Social, impactando diretamente na
legitimidade, interpretação, incorporação e materialidade do projeto ético-político. Os resultados da
pesquisa possibilitaram apreender que isto ocorre a partir de determinações que compõem o trabalho
profissional, alocadas como velhas questões, mas que assumem novas expressões na realidade atual
de expansão do ultraconservadorismo somado ao ultraneoliberalismo, que se objetivam como saídas
estratégicas para o capital em crise. Ademais, o aprofundamento da precarização do trabalho implicou
em formas específicas de “captura” da subjetividade profissional, por meio de algumas particularidades
no campo do trabalho das assistentes sociais, as quais foram possíveis identificar e transcorrer sobre:
dificuldades no entendimento da relação teoria e prática; esgarçamento da cultura crítica em prol da
subsunção real das demandas profissionais às demandas institucionais; ampliação das tendências
conservadoras sobre a concepção ético-política da profissão, o que, em última instância, evidencia os
impactos dessa conjuntura nas dimensões da profissão: teórico-metodológica, técnico-operativa e
ético-política. Temos, portanto, um ambiente de tensão na disputa pela direção social das respostas
profissionais, que refletem o agravamento da questão social, as dificuldades subjetivas de elaboração
da crítica sócio-histórica às relações sociais capitalistas e as implicações do conservadorismo e da
crise do capital na organização e no reconhecimento dos direitos da classe trabalhadora. Mas, se
identificamos que a subjetividade profissional não é uma redoma indiferente ao tempo de decadência
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material e ideológica, não é também algo uniforme. No confronto entre projetos profissionais, convivem
subjetividades capturadas pela lógica e ethos dominante e subjetividades que participam e fortalecem
processos de resistência. A tendência regressiva em curso coloca desafios cotidianos à cultura crítica
do Serviço Social brasileiro em sintonia com a defesa dos interesses econômicos, políticos e culturais
da classe trabalhadora.

O SISTEMA DA DÍVIDA PÚBLICA NO DEBATE DO MOVIMENTO DA REFORMA SANITÁRIA
BRASILEIRA: IMPACTOS SOBRE O (DES)FINANCIAMENTO DO SUS
Thaisa Simplicio Carneiro Matias
Orientador: Maria Dalva Horacio da Costa
Membros da banca: Alessandra Ximenes da Silva, Kathleen Elane Leal Vasconcelos, Leonardo Carnut
dos Santos, Marcia Maria de Sa Rocha, Maria Dalva Horacio da Costa, Áquilas Nogueira Mendes
Data: 08/02/2022

RESUMO
A presente tese problematiza em que aspectos o sistema da dívida e sua auditoria tem sido
considerado nos debates e produções no campo da saúde coletiva, sobretudo no que diz respeito ao
sub financiamento/desfinanciamento da Política de Saúde no Brasil contexto de implantação e
desenvolvimento do Sistema único de Saúde (SUS) enquanto sistema público responsável para efetivar
a saúde como direito assegurado na CF de 1988. Compreende-se que o processo de construção do
SUS tem se dado em um contexto de prioridade ao capital portador de juros, especialmente em sua
forma fictícia, num país dependente, extremamente desigual e com suas políticas econômicas
historicamente restritivas, voltadas ao cumprimento de metas inflacionárias e de superávit primário,
tem implicado em contenção e redução do financiamento das políticas de proteção social, as quais
têm sido fortemente tencionadas pelo projeto do grande capital, atingindo profundamente o sistema de
seguridade social brasileira, uma das maiores conquistas insculpida na Carta Magna ainda vigente e
permanentemente ameaçada e atacada no processo de contrarreformas desde a década de 1990
(inclusive nos governos de coalizão de centro-esquerda) em detrimento de uma perspectiva de rede
solidária de proteção social. Nosso objetivo geral consiste em analisar como a saúde coletiva /
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) vem pautando a relação entre o sistema da dívida e
o financiamento do SUS no âmbito do capitalismo contemporâneo na realidade brasileira. Tendo como
objetivos específicos, analisar a relação entre a mundialização financeira, o capital fictício e o sistema
da dívida na particularidade brasileira;desvelar a natureza do Estado a partir dos fundamentos da crítica
da economia; como também analisar o sistema da dívida no âmbito do debate da Reforma Sanitária.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada no materialismo histórico e dialético de Marx.
Utilizamos à análise documental, examinando publicações da Revista Saúde em Debate deste o seu
primeiro volume de publicação (1976) até dezembro de 2019, cujo acervo constitui o primeiro e mais
expressivo meio de publicação do MRSB. Conclui-se que a questão do sub e desfinanciamento da
política de saúde no Brasil vêm sendo pouco problematizada a partir da crítica da economia política,
sobretudo no que se refere a relacioná-la com o sistema da dívida numa perspectiva de análise
totalizante no horizonte estratégico da saúde como um bem em oposição à saúde como custo, como
mercadoria. Constata-se que a maioria das analises da politica e do financiamento se alinham a
formulaçoes da Reforma Sanitária flexibilizada, reduzindo o desfinanciamento à crise fiscal, com
poucas obras discutindo profundamente a relação entre o sistema da dívida pública e o financiamento
da politica de saúde no Brasil. Indicando a necessidade de reposicionar a Reforma Sanitária Brasileira
no campo da luta mais geral da classe trabalhadora, contestando análises que requentam formulações
flexibilizadas de forma a recompor o debate e a luta de que a efetivação da saúde como direito requer a
superação da sociedade de classes.

O TRABALHO DOS MOTOBOYS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB: REVELANDO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL
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Vivian Lúcia Rodrigues de Oliveira
Orientador: Iris Maria de Oliveira
Membros da banca: Iris Maria de Oliveira, Edla Hoffmann, Roberto Marinho Alves da Silva, Inez
Terezinha Stampa, Renata Nóbrega Miguel, Tatiana Reidel
Data: 17/02/2022

RESUMO
A presente tese desvela a forma pela qual a precarização se particulariza no seio da categoria dos
motoboys, a partir das condições e relações de trabalho dos referidos sujeitos no município de João
Pessoa/PB. Justifica-se esse estudo conforme a requisição dos mesmos diante da reestruturação do
capital e, mais contundentemente, perante a expansão das TIC's e da pandemia COVID-19. Tem-se
como objetivo geral compreender o que particulariza o trabalho dos motoboys no processo de
subsunção real do trabalho ao capital, com recorte para o município de João Pessoa/PB. Para tanto, o
trabalho analisa especificamente o processo de produção e reprodução social na sociabilidade
contemporânea, procurando apreendê-lo a partir dos fundamentos da lei geral da acumulação
capitalista, para então explicar a relação entre precarização e superexploração, considerando também
a função que o Estado tem assumido frente ao trabalho dos motoboys, desvelando a função social
dessa categoria profissional no movimento de rotação do capital ou na reprodução social. O percurso
realizado desemboca na análise das condições e relações de trabalho dos motoboys em João
Pessoa/PB.Para atingir as finalidades, utiliza-se o método do materialismo-histórico dialético e como
procedimentos metodológicos as pesquisas de cunho bibliográfico, documental e empírica,
culminando numa pesquisa quanti-qualitativa, de ordem explicativa e exploratória. Defende-se que os
ajustes político-econômicos corroboram na materialização de novas estratégias de precarização do
trabalho, porque intensificam a dependência dos trabalhadores em relação ao mercado. A tendência da
categoria profissional dos motoboys é que a superexploração atualizada apresenta-se como uma
expressão da precarização do trabalho, revelando-se como uma expressão da questão social.
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TURISMO, ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E DESENVOLVIMENTO: UMA ANÁLISE DA ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA DO COMBU (BELÉM – PARÁ – BRASIL)
Rafaely Moreira Sabbá Neiva

Orientador: Wilker Ricardo de Mendonca Nobrega
Membros da banca: Wilker Ricardo de Mendonca Nobrega, Mozart Fazito Rezende Filho, Erica Priscilla
Carvalho de Lima Machado, Mirleide Chaar Bahia
Data: 16/02/2022

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é compreender os impactos sociais, ambientais e econômicos das políticas
de ordenamento e de uso territorial voltadas ao desenvolvimento de áreas insulares associadas à
prática do turismo nas comunidades ribeirinhas da Área de Proteção Ambiental Ilha do Combu (Belém Pará). Trata-se, portanto, de um estudo de caso. Como objetivos específicos, a pesquisa almeja: a)
Caracterizar as ações e políticas governamentais e suas reverberações nos impactos sociais,
ambientais e econômicos em áreas naturais protegidas no processo de implantação do turismo na
APA Ilha do Combu; b) Identificar a percepção dos agentes envolvidos com a Ilha do Combu quanto ao
fenômeno turístico como fator de desenvolvimento local; e c) Discutir o turismo como ferramenta de
desenvolvimento local na APA da Ilha do Combu. A abordagem das capacitações de Amartya Sen e
como o desenvolvimento pode ser alcançado segundo essa perspectiva serviram como base para a
análise e discussão dos dados coletados sobre o processo de desenvolvimento local e a relação que se
dá com o turismo em Áreas Naturais Protegidas (ANP). Essa abordagem sugere que o
desenvolvimento é medido a partir do usufruto de oportunidade de acesso aos direitos civis, serviços
de educação e saúde e participação na economia local, obtendo, assim, a segurança e a liberdade de
escolher quais são as suas prioridades individuais. Em termos metodológicos, o estudo é uma
pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa de caráter bibliográfico, documental e de campo.
Para a realização da pesquisa bibliográfica e documental, utilizou-se publicações científicas e
documentos institucionais. A pesquisa de campo contou com as técnicas de aplicação de formulários
e a realização de entrevistas semiestruturadas com o mercado turístico local, o poder público e a
sociedade civil. Usou-se a análise de conteúdo para a análise dos documentos e entrevistas, além da
análise estatística descritiva e a interpretação dos formulários aplicados. Os dados documentais
analisados apontam para os fatos de que há ausência de políticas públicas direcionadas à Ilha do
Combu, as ações pontuais existentes permeiam apenas o âmbito econômico, demonstrando uma
fragilidade no planejamento de ações. Identificou-se também que a Ilha possui diversos problemas no
âmbito social, cultural, ambiental e econômico, e fatores como a inércia do poder público em prover
políticas públicas que ordenem o uso público da área influenciam no prolongamento das deficiências.
Constatou-se que há falta de integração e comunicação entre os órgãos e uma lacuna de
responsabilidades para cada órgão, além de baixo investimento de recursos humanos e financeiros. Os
agentes do poder público e os moradores da Ilha envolvidos com a atividade turística percebem o
turismo como algo positivo em função da geração de emprego e renda. No entanto, os moradores da
Ilha que não estão inseridos no turismo consideram que a atividade só gera benefícios para parte da
população. Por fim, os moradores da Ilha participantes da pesquisa apontaram que o turismo tem
contribuição positiva quanto às oportunidades econômicas, todavia, apenas o acesso à dimensão
econômica não reflete em desenvolvimento de uma sociedade. Em relação às liberdades políticas, os
moradores acreditam que a participação deles nas decisões que impactam diretamente nas suas vidas
é insuficiente. Sobre as oportunidades sociais, os moradores da Ilha do Combu não possuem
condições habilitadoras para alcançarem suas liberdades substantivas, como o acesso à educação e à
saúde, ademais, outros serviços sociais com qualidade também são negligenciados.
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RESUMO
O cotidiano é um palco em que acontecem vários momentos da vida, quando o novo surge fornece
elementos que rompem com a harmonia desse cotidiano. Isso é retrato de muitas viagens, o viajante
que toma posse de novas experiências compondo a sua aura. O turismo é um berço para essas novas
experiências, cujo elemento do desconhecido é colocado a disposição dos turistas. Porém, por vezes o
desconhecido vai ser representado como alho comum ou tradicional ao turismo, existe um gênero de
turismo que opera em meio a atividades revestidas de um exotismo. O turismo dark entra em cena por
meio dos atrativos arraigados de morbidez, visto em campos de batalha, cemitérios, locais de
desastres e genocídios, festivais macabros dentre outros exemplos de possibilidades para que este
turismo. Alias o dark acompanhando os processos de transformação dos comportamentos de
consumo, agora é oferecido em plataformas digitais, por sua vez, os serviços de streaming inseriram
em seus catálogos produções cinematográficas voltadas para este nicho. "Turismo Macabro" é uma
série documental, veiculada em 2018 pela Netflix, que expõe as experiências do jornalista David Farrier
ao redor do mundo. A partir desta obra fílmica, enxergar as práticas pertencentes à narrativa da série
podem evocar análises sobre a compreensão e implicações deste segmento de turismo. Com isso, o
objetivo central desta pesquisa foca em analisar o desenvolvimento da oferta de experiências de
turismo dark, presente na série da Netflix em questão para verificar o que caracteriza esta oferta e
como se apresenta no turismo. A pesquisa também é auxiliada em objetivos de debater a
representação do dark na produção audiovisual, como também identificar casos de turismo dark que
dialoguem com experiências no Brasil. Para alcançar estes objetivos a pesquisa de caráter descritivo
qualitativo elaborou uma instrumento de coleta e análise de dados, no qual uma ficha metodológica
sistematizou as informações contidas no objeto de pesquisa. Por se tratar de uma série foi preciso
trabalhar os dados através de um protocolo de análise de modo a produzir os resultados do trabalho.
Este estudo concluiu que a série Turismo Macabro é uma produção que carrega a gama de
modalidades de ofertas de turismo dark que esbarram em questões éticas, políticas e da sua própria
limitação, com isso, verificou-se que o intuito da série em explorar esse tipo de turismo é uma forma de
exibir as singulares nas experiências de turismo dark. Considera-se também que destinos como o
Brasil, demonstram como o segmento está em desenvolvimento e por esta razão se faz necessário o
olhar acadêmico que investigue esse processo de constituição.
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RESUMO
Como alternativa de implementação da atividade turística que valorize as pessoas, sua história e
cultura, bem como que tenha sido pensado para promover melhoria da qualidade de vida e
desenvolvimento responsável, o Turismo de Base Comunitária tornou-se objeto de estudo da pesquisa
em tela. Cabe mencionar, nesta perspectiva, que optou-se por utilizar a storytelling por se tratar da
“arte de contar histórias inesquecíveis”, a qual permitiria compreender sobre a história e vivências a
partir da percepção dos quilombolas de cada comunidade estudada. A Benchmarking, por sua vez, foi
escolhida por ser considerada uma ferramenta de busca pelas melhores práticas de gestão de uma
atividade ou entidade que seja usada como modelo para implementação semelhante, adaptando para a
realidade de cada local. Considerando o recorte temporal, cabe destacar que a pesquisa de campo foi
feita nos anos de 2018 e 2019, além de terem sido realizadas entrevistas de forma remota (online) no
ano de 2020. É pertinente enfatizar, ainda, que foram escolhidas 2 (duas) comunidades quilombolas da
Região Seridó por serem as mais conhecidas e representativas, quais tenham sido: Comunidade
Quilombola Negros do Riacho (Currais Novos/RN) e a Comunidade Quilombola Boa Vista dos Negros
(Parelhas/RN). Diante disso, o objetivo geral desta tese foi: estudar sobre capacidades para gestão do
turismo nas comunidades quilombolas "Negros do Riacho" (Currais Novos/RN) e "Boa Vista dos
Negros" (Parelhas/RN). Tratou-se, pois, de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com caráter
descritivo e exploratório. Para tal, foram escolhidas técnicas de coleta para cada objetivo específico
elencado, quais tenham sido: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, entrevista, Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC), observação participante, Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e, de maneira
mais significativa, a storytelling e a benchmarking. Como técnicas de análise, foram usadas a análise
de conteúdo e a análise do discurso. Como principais resultados, podemos destacar que as
peculiaridades socioculturais, as vivências e o patrimônio (material e imaterial) tornam as
comunidades quilombolas em espaços propícios para uma gestão compartilhada e para o
desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária no Seridó Potiguar. Além disso, constatou-se que é
possível utilizar modelos (benchmarking) de implementação de atividades de Turismo de Base Local
com ênfase no que foi realizado na cidade do Conde/PB, com destaque para a Comunidade Quilombola
Ipiranga e Sítio Tambaba Camping (Assentamento Tambaba no Povoado Gurugi), realidades que
podem refletir para a elaboração e direcionamento de estratégias de desenvolvimento e gestão do
turismo em outras comunidades tradicionais da Região Seridó e do estado do Rio Grande do Norte. Ao
final, pode-se concluir que a storytelling e a benchmarking são alternativas possíveis para serem
aplicadas à gestão compartilhada do turismo através do Turismo de Base Comunitária no Seridó
Potiguar.
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RESUMO
Em resposta à crescente conscientização pública sobre a importância das contribuições
organizacionais para o desenvolvimento sustentável, há um maior incentivo para que as empresas
relatem suas atividades de sustentabilidade. Paralelamente a isso, tem ocorrido o desenvolvimento da
Gestão de Recursos Humanos Sustentável, que abrange um corpo crescente de literatura profissional e
acadêmica conectando as noções de sustentabilidade corporativa à Gestão de Recursos Humanos. O
objetivo geral desse trabalho foi de analisar a adoção de práticas de gestão de recursos humanos
sustentável no setor turístico e o seu impacto sobre os colaboradores. Para isso foram traçados
objetivos específicos, que auxiliaram na condução geral do trabalho, sendo eles: Propor um conceito
integrador para a Gestão de Recursos Humanos Sustentável; Identificar as principais práticas
sustentáveis no contexto da gestão de recursos humanos desenvolvidas pelas maiores redes
hoteleiras do mundo; Descrever as práticas de gestão de recursos humanos sustentável desenvolvidas
por hotéis de referência no Brasil; Investigar a aplicabilidade das práticas de gestão de recursos
humanos sustentável em empreendimentos de pequeno porte de um destino voltado para o turismo
sustentável e analisar o impacto das práticas de gestão de recursos humanos sustentável com relação
aos colaboradores. Como aporte metodológico, a pesquisa foi desenvolvida por meio de multimétodo,
com análises quantitativas e qualitativas, sendo distribuídas em três etapas: A primeira etapa
denominada de global, com análise dos relatórios de sustentabilidade das dez maiores redes hoteleiras
do mundo, com abordagem quantitativa, apresentada por meio de tabulações, gráficos e clusters.
Segunda etapa denominada nacional, investigando por meio do relatório da Booking.com os cinco
hotéis sustentáveis mais bem avaliados no Brasil, utilizando uma abordagem qualitativa por meio de
entrevista com gestores e a terceira e última etapa denominada de local, de abordagem qualitativa,
entrevista em profundidade e realização de grupo focal, com a Comunidade Chã de Jardim – Areia
(PB). Como resultados, a proposta da tese, levou a uma revisão sistemática da literatura,
proporcionando um panorama das produções acadêmicas que serviu de base para a construção de
um conceito integrador, as práticas desenvolvidas pelas grandes redes hoteleiras do mundo, foram
mapeadas e através das análises, identificou-se que as ações são desenvolvidas de forma ampla,
sendo replicadas em todas as unidades hoteleiras da marca distribuídas em todos os continentes. Com
a perspectiva nacional, foram estudadas as práticas de dois hotéis – Botanique Spa e o Lapinha Spa,
onde através da entrevista com as Gestoras, foram elencadas as práticas e suas operacionalizações
dentro da empresa. E por fim, a análise local, sendo realizada através de entrevista em profundidade
com a empreendedora – Luciana Balbino e com a realização do grupo focal, realizado com os
colaboradores da empresa, verificou-se como as práticas impactam na vida dos colaboradores, por
meio dos resultados, a tese apresenta que apesar das diferenças em recursos, as práticas
desenvolvidas no âmbito local, são direcionadas para as necessidades dos colaboradores e assim
conseguem contemplar todos os pilares do conceito integrador da Gestão de Recursos Humanos
Sustentável.
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