
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sobre o evento 

 

O evento incialmente denominado “Seminário de Dissertação do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Urbanos e Regionais” é uma atividade semestral inserida 

na agenda de eventos do Programa. O seminário conta com a participação de 

discentes regulares, especiais e egressos do PPEUR; com alunos de outros 

Programa de Pós-Graduação; de Docentes vinculados ao PPEUR; de alunos de 

Iniciação Científicas; e público externo com intenção de candidatura aos Programas 

de Pós-Graduação. A regularidade da ação, consolida um amadurecimento e 

melhoramento do evento para sua 8ª edição. A proposta do evento conta com a 

participação de apresentação dos trabalhos em andamento dos discentes, que 

submetem RESUMOS, seguindo de debate e arguição de um professor externo à 

Instituição, e do público ouvinte (docentes e discentes.  

Professores externos à UFRN que já participaram do Seminário de Dissertação do 

PPEUR: 

Rainer Randolph (IPPUR – UFRJ); Ester Limonad (PPGEO – UFF); João Farias 

Rovati (PPGAU-UFRGS); Regina Dulce Barbosa Lins (PPGAU – UFAL e USP); 

Ângela Maria Cavalcanti Ramalho (PPGRN – UEPB); Maria Ângela de Almeida 

Souza (MDU – UFPE); Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins (PPGAU – USP) e 

Heloisa Soares de Moura Costa (PPGEO – UFMG), Lizandra Serafim (NESP/UFP) 

e Jupira Gomes de Mendonça (NPGAU - UFMG). 

 

Para esta edição temos como convidados: 

César Augusto Marques da Silva 

Sociologo, mestre e doutor em Demografia. Professor e pesquisador na Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), onde é Coordenador do Programa 

de Pós-graduação em População, Território e Estatísticas Públicas. 

 

Larissa Silva Ferreira Alves 

Géografa, mestre e doutora em Geografia. Professora Adjunta IV (D.E.) do 

Departamento de Geografia e Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

  



 

 

 

Programação 

 

Abertura no dia 25 de novembro às 13h, seguida de apresentação. 

Data Horário Apresentação de: 

25/11/2019 

13h às 17h 

Aline Juliete de Abreu Feliciano 

Andrea Peixoto Leandro 

Ana Beatriz Germano Barroca 

Anna Elisa Alves Marques 

Bárbara Bruna Araújo Bezerra 

Cadmiel Mergulhão Onofre de Melo 

Caroline Souza dos Santos 

Paulo César do Nascimento 

Dayana Nunes Martins 

18h30 às 22h 

Eric Mateus Soares Dias Eric Dias 

Érica Milena Carvalho Guimarães Leôncio 

Francymonni Yasmim Marques de Melo 

Jeam Claude de Souza Gomes 

Karoline de Oliveira 

Marcos Aurélio Freire da Silva Júnior 

Matheus Oliveira de Santana 

26/11/2019 

8h às 12h 

Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues 

Cledilson Alves da Silva Filho 

Pedro Henrique Correia do Nascimento de Oliveira 

Pedro Daniel de Carli Santos 

Rárika de Araújo Bastos 

Rebeca Marota da Silva 

Rochele Fiorini 

Rylanneive Leonardo Pontes Teixeira 

14h às 18h 

Samara Sayonara Cândida da Silva 

Shesby André Medeiros do Nascimento.  

Tainá Porto Cotrim  

Ted Manassés da Silva Barboza 

Victorya Elizabete Nipo Teixeira de Carvalho 

Viviane Gomes Medeiros 
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DESIGUALDADES INTERSECCIONAIS NA EDUCAÇÃO: um estudo 

de caso em escola de ensino médio em tempo integral localizada em 

Natal-RN 

Aline Juliete de Abreu Feliciano 

alinejuliete@gmail.com  
 

Orientadora: Sandra Cristina Gomes 

 

O conceito de interseccionalidade, nascido das experiências políticas e teorizações 

do feminismo negro nos Estados Unidos, atualmente encontra lugar em diversos 

campos acadêmicos, configurando o que se pode chamar de “projeto de 

conhecimento” (COLLINS; CHEPP, 2013; COLLINS, 2015), por sua natureza de 

um construto emergente e sem uma definição rígida. No campo das políticas 

públicas, Pires (2019) enfatiza que o desenvolvimento de abordagens 

interseccionais são relevantes para que a concepção do fenômeno das 

desigualdades sociais seja ampliada para além de uma mera desigualdade de 

oportunidades, mas se compreenda que processos simultâneos de diferenciação 

social produzem posições de subordinação na sociedade, em detrimento da 

equidade. A partir dessas proposições, esta pesquisa realiza um estudo de caso de 

uma escola estadual de ensino médio em tempo integral em Natal-RN, com foco em 

duas turmas do 1º ano, uma dos alunos que estão na faixa de idade adequada à 

série, descritos pela coordenadora pedagógica como bem comportados e imaturos, 

e, a outra com estudantes com atraso escolar, descritos como uma turma difícil de 

lidar. Busca-se, portanto, conhecer que mecanismos de diferenciação social 

operam no cotidiano destas turmas, fundamentando a análise na perspectiva 

interseccional, na qual, categorias unidimensionais como gênero, raça, classe, 

sexualidade, idade são insuficientes para uma interpretação coerente à 

complexidade do mundo social, o que requer um olhar atento à 

multidimensionalidade que forma a existência dos sujeitos. 

Palavras-chave: Interseccionalidade; Desigualdades educacionais; Gênero; 

Raça/cor; Idade 
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IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL: uma análise do aprendizado nas 

escolas municipais de Natal 

Andrea Peixoto Leandro 

apeixotoleandro@gmail.com  
 

Orientador: Anderson Cristopher dos Santos 

 

O contexto econômico e social brasileiro é refletido diretamente na desigualdade de 

acessos a serviços públicos de qualidade. A educação, assim como a saúde 

pública, são considerados de extrema importância para o desenvolvimento 

humano, social e econômico de países que desejam alcançar um amplo 

desenvolvimento. Para que isso aconteça é necessário constantes avaliações das 

políticas públicas para correção de erros e viabilização de novas propostas. A 

avaliação do IDEB é de suma importância para uma análise do desempenho do 

ensino e aprendizagem dos alunos brasileiros. Esse projeto pretende analisar o 

desempenho negativo das escolas municipais da cidade do Natal, em relação aos 

resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Pois, em 

Natal os dados do IDEB ainda mantêm-se insatisfatórios, embora sejam reveladas 

algumas particularidades de sucesso nas escolas públicas municipais. Das 72 

escolas de ensino fundamental de séries iniciais e finais, que existe na capital, 29 

são dos anos finais do ensino fundamental, objetivo de análise desse projeto. Dos 

resultados dos dados do IDEBs 2013 e 2015 apenas 3 (três) Escolas ficaram com 

IDEB acima da média; 3 (três) Escolas atingiram a média e 23 (vinte e três) não 

atingiram a média projetata. Nesta perspectiva, pretende-se verifcar a existência de 

dificuldades na avaliação de alunos através de uma prova única. Uma vez que 

existem disparidades entre ensino em escolas públicas e privadas  que participam 

do mesmo método avaliativo. Neste contexto surge a seguinte pergunta: Diante de 

uma diferença de resultados no IDEB quais as medidas utilizadas pelos gestores 

para mudança desse quadro? Neste contexto, esse projeto tem como objetivo geral 

realizar uma análise da perspectiva dos gestores públicos e escolares a respeito da 

eficácia da avaliação do IDEB na transformação das políticas públicas de ensino na 

cidade do Natal. Para essa finalidade será utilizado uma abordagem qualitativa, com 

aplicação de questionários, assim como uma análise quantitativa de dados 

referentes ao IDEB. Para pesquisa será analisada os resultados obtidos nos IDBs 

no (nono) 9º ano do ensino fundamental, com escolas que tenham obtido índices 

positivos e negativos, Tendo como delimitação geográfica as zonas administrativas 

da cidade do NATAL.  

 

Palavras-chave: Qualidade, ensino fundamental, avaliação, IDEB.   
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NA CONTRAMÃO NACIONAL: os repertórios de interação entre a 

gestão Fátima Bezerra- PT e movimentos sociais feministas no estado 

do Rio Grande do Norte 

Ana Beatriz Germano Barroca 

abeatrizgermano@gmail.com  
 

Orientadora: Joana Tereza Vaz de Moura 

 

Fátima Bezerra- PT foi eleita como governadora de estado do Rio Grande do Norte 

nas últimas eleições de 2018. Além de assumir o posto de governadora em meio a 

uma crise de recursos financeiros, não só se comprometeu em reorganizar as 

finanças públicas, como também promover um estado mais participativo e uma 

gestão compartilhada entre sociedade civil e governo. Dentre outras medidas, a 

gestão reativou pastas sociais importantes, como a da economia solidária, de 

mulheres, de igualdade racial, direitos humanos e juventude. Na contramão do 

cenário federal, que limitou ações voltadas as políticas para mulheres, Fátima 

reativa a antiga Secretaria de Políticas para Mulheres, a unindo com mais 3 pastas 

importantes. Unindo as subsecretarias de igualdade racial, juventude, direitos 

humanos e mulheres, cria-se a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, 

da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), tendo como primeira 

secratária a promotora de Justiça Arméli Brennand. A subsecretaria de Mulheres 

do estado já inicia com a difícil tarefa de combater o número de feminicídios e dos 

índices de violência de gênero, a atual emergência do RN. Portanto, esta presente 

dissertação parte do questionamento: Como a proximidade entre o governo de 

Fátima Bezerra e os movimentos sociais feministas vai influenciar o planejamento 

de políticas públicas de gênero no estado do Rio Grande do Norte? E quais são os 

mecanismos utilizados pelo governo para promover essa gestão compartilhada? 

Para responder estes questionamentos, utilizaremos o debate trazido pelas 

professoras Rebeca Abers, Luciana Tatagiba e Lizandra Serafim sobre repertórios 

de interação entre Estado e Sociedade, a partir da discussão acerca dos  

repertórios de ação do Tilly e Tarrow . É preterido também, no decorrer dos estudos, 

traçar uma narrativa institucional sobre a subsecretaria de mulheres e como ela vem 

se desenvolvendo diante do cenário político atual. 

Palavras-chave: Movimento Feminista; Política de Gênero; Governo Fátima; 

Repertórios de Interação; Controle Social 
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A correlação entre a cultura do medo e as Políticas de Segurança 

Pública do governo estadual para a cidade de Natal no quadriênio 

2015-2018 

Anna Elisa Alves Marques 

annaelisaambr@hotmail.com  
 

Orientador: Rodrigo Figueiredo Suassuna 

 

O medo cria a ideia de que o outro é perigoso, construindo cidades fragmentadas, 

dotadas de partes autônomas que reproduzem ideias hegemônicas de insegurança, 

além de perpetuar uma dominação autoritária, embasada no senso comum acerca 

do conceito de criminalidade, gerando uma verdadeira cultura do medo. Assim, os 

problemas advindos da violência se tornam secundários diante da sensação de 

medo, que ocorre de forma mais recorrente do que os próprios crimes. A narrada 

ideia de perigo é valorizada pela mídia, principalmente pelos jornais, e impõe aos 

cidadãos “regras” de vivência nas cidades. Nesse jogo, quem detém o poder 

econômico dita as regras, através não só dos meios de comunicação social, mas 

das instituições públicas, cada vez mais preocupadas em atender aos interesses do 

empresariado. Legitima-se, medidas simbólicas repressivas cada vez mais 

autoritárias e punitivas, baseadas no ideal de segurança pública, de conter a 

violência na cidade, mas que na realidade são voltadas para suprir a demanda do 

medo. Assim, cultura do medo é um fenômeno social que advém da sensação de 

violência e proporciona a fragmentação urbana e o etiquetamento social dos 

indivíduos. Ao inferir que tal fenômeno pode influenciar e ser influenciado pelas 

políticas de segurança pública, nasce a presente pesquisa. O seu objetivo é 

compreender a correlação entre a cultura do medo e as políticas implementadas 

pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte para a cidade de Natal no 

quadriênio 2015-2018. A relevância da pesquisa se justifica diante dos alarmantes 

dados de violência urbana, inexistindo medidas eficazes para sua contenção, de 

modo a perpetuar a sensação de caos sentida pela população local e a 

exacerbação de problemas urbanos. Propõe-se para o alcance dos objetivos 

traçados, a pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo, utilizando as 

seguintes técnicas de pesquisa: bibliográfica, documental e entrevista. 

Palavras-chave: Cultura do Medo; Fragmentação Urbana; Política de Segurança 

Pública 
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Os impactos da política penitenciária brasileira para a vida comunitária 

da Comunidade de Hortigranjeira 

Bárbara Bruna Araújo Bezerra 

barbaraaraujobezerra@gmail.com  
 

Orientador: Rodrigo Figueiredo Suassuna 

 

Durante a década de 1990, o Brasil passou por um crescimento do seu sistema 

prisional, o qual foi caracterizado pela política de interiorização das prisões e de 

superencarceramento. O Estado utilizou o déficit de vagas e as próprias condições 

precárias que se encontravam as prisões como justificativas para construir novas 

penitenciárias. Por sua vez, esse superencarceramento ganhou força no país após 

a criação e alteração de legislações, mas principalmente pela sujeição criminal que 

determinados indivíduos e grupos foram e são submetidos. Nas cidades que 

receberam penitenciárias os efeitos do encarceramento foram sentidos no dia a dia 

do comércio, do trabalho, das famílias e nas relações entre as pessoas. Ao voltar o 

olhar para o Rio Grande do Norte, e constatar que as suas duas principais 

penitenciárias estaduais foram construídas ao lado de uma comunidade, surge a 

problemática da pesquisa: quais os impactos da política penitenciária brasileira, 

considerando a construção da Penitenciária de Alcaçuz e da Penitenciária Rogério 

Coutinho Madruga, para a vida comunitária da Comunidade de Hortigranjeira? A 

pesquisa adota uma abordagem qualitativa e possui um caráter etnográfico, tendo 

em vista o objetivo a que ela se propõe, que consiste em analisar os impactos 

dessas duas penitenciárias para a vida comunitária da Comunidade de 

Hortigranjeira. A pesquisa também se aprofunda no conceito de vasos 

comunicantes para compreender como ocorre o fluxo entre o dentro e fora dessas 

prisões. A visita do familiar ou do advogado, o agente penitenciário e funcionário da 

prisão, as sacolas que entram com alimentos e outros itens, cartas, televisão ou 

rádio são considerados vasos comunicantes, no entanto, optou-se por tratar sobre 

os familiares dos presos justamente por eles circularem pela Comunidade e pela 

prisão. 

Palavras-chave: Prisão; Interiorização Penitenciária; Penitenciária de Alcaçuz; 

Comunidade de Hortigranjeira; Vasos Comunicantes. 
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Políticas federais de inovação e seus resultados nos sistemas locais de 

inovação: um estudo de caso comparativo entre Natal/rn, Recife/PE e 

Campinas/SP. 

 

Cadmiel Mergulhão Onofre de Melo 

cadi_mergulhao@hotmail.com  
 

Orientadora: Lindijane de Souza Bento Almeida 

 

A inovação tornou-se vocabulário obrigatório nas discussões sobre problemas do 

Século XXI. Schumpeter (2017) ilustraria a inovação a partir da noção de destruição 

criativa, no qual as tecnologias foram mais rapidamente incorporadas em esferas 

além das econômicas, condicionando uma sociedade global, funcionando no 

mesmo tempo e no mesmo espaço. Não se integrar a essa condição global acarreta 

perda da capacidade de desenvolver e produzir inovação, fator diretamente 

relacionado com sua capacidade técnica e tecnológica. Em resposta, o Estado tem 

como alternativa a formulação e aplicação de políticas públicas de inovação 

tecnológica com o objetivo de desenvolver a infraestrutura e qualificação para 

traduzi-la em resultados de desenvolvimento nacional, regional e/ou local. No Brasil, 

o Governo Federal promove a inovação através de políticas públicas de ciência, 

tecnologia e inovação. Contudo, características institucionais, culturais e 

socioeconômicas dessas localidades tendem a formar diferentes níveis de 

capacidade de articulação, fomento e produção de inovação, gerando diferentes 

capacidades de resposta à essas políticas. Deste modo, essa pesquisa propõe-se 

a avaliar os resultados das políticas de inovação tecnológica oriundas da Esfera 

Federal, nos sistemas de inovação de Natal/RN, Recife/PE e Campinas/SP, a partir 

das dinâmicas atreladas as suas diferentes capacidades estatais. Empregar-se-á 

uma abordagem majoritariamente qualitativa, utilizando para avaliar as políticas o 

método de avaliação de resultado, apontando um possível levantamento dos fatores 

que favoreceram ou o desfavoreceram as políticas nesses sistemas. Serão 

utilizados os métodos do estudo de caso e estudo comparativo para situar a 

infraestrutura e atores dos sistemas de inovação referidos e o efeito que dela é 

gerado para a política. Os dados serão obtidos através de pesquisas documental, 

bibliográfica e indicadores a respeito das cidades em questão e seus respectivos 

sistemas de inovação. 

Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas; Política de Inovação Tecnológica; 

Sistema de Inovação 
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Conflitos e disputas territoriais à luz da implementação dos parques 

eólicos no nordeste: o campo político em ação 

Caroline Souza dos Santos 

devaneios.c@gmail.com  
 

Orientadora: Joana Tereza Vaz de Moura 

 

Atualmente a energia eólica vem se fortalecendo no Brasil, especialmente no 

Nordeste, trazendo como símbolo de inovação a aliança entre a possibilidade de 

atender uma demanda energética ainda crescente e o enfrentamento às mudanças 

climáticas, veiculada como uma energia limpa. Entretanto, a literatura vem 

evidenciando problemáticas oriundas de conflitos com atividades turísticas e o 

direito à paisagem, conflitos relacionados a regularização de terras, interferência 

nos modos de vida das populações, transformações nos ecossistemas de dunas no 

Nordeste, enfraquecimento das prerrogativas de desenvolvimento local a partir da 

geração de empregos em sua maioria intermitentes e a arrecadação baixa de 

impostos, além das narrativas, percepções e ações coletivas que questionam a 

localidade desses parques e a possibilidade de usufruir dos benefícios localmente. 

A magnitude e a lógica de implementação parecem carecer de uma revisão, novas 

energias e velhas lógicas do capital? De modo que sua interlocução com o território 

e a população devam ser fundamentais para o fortalecimento efetivo dos 

pressupostos da sustentabilidade, como ressalta o movimento por justiça 

ambiental. Por que algumas populações questionam os modos de implementação 

dos parques eólicos? Essa pergunta norteadora é profícua posto que o objetivo 

geral é investigar como se configuram as disputas políticas e territoriais emergentes 

da implementação dos parques eólicos nos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande 

do Norte. Quais são as narrativas, quais são os mecanismos de barganha, 

consenso e resistência ativados, afinal, como o poder é mobilizado? De modo que 

de maneira ampla estaremos investigando um processo político, ou seja, o campo 

político em ação, por consequência, também aprofundaremos no tipo de conflito 

derivado de interferência da energia eólica nos territórios. A proposta é de um 

desenho metodológico qualitativo, com entrevistas semiestruturadas e a análise de 

conteúdo como instrumentos de pesquisa. 

Palavras-chave: Energia eólica; disputas territoriais; conflitos; poder; narrativas. 
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Os Mesmos Moradores em Novas Moradias: do Maruim ao São Pedro 

Cledilson Alves da Silva Filho 

cledilsonfilho@gmail.com  
 

Orientadora: Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros 

 

A presente pesquisa se insere na discussão acerca das mudanças ocorridas nas 

condições de vida e moradia dos beneficiários da política habitacional executada 

pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) na cidade de Natal/RN, com um 

estudo de caso na Comunidade do Maruim, que ocupava uma área que 

correspondia a 1,5ha (15.183,52 m²), com 160 unidades habitacionais, abrigando 

200 famílias. Ressalta-se a importância social e cultural da Comunidade em questão 

por ter sido caracterizada ao longo de sua história (remetendo a leituras do século 

20 na cidade) com alta vulnerabilidade social e com um elevado grau de 

insalubridade em suas moradias. Soma-se ainda ao conflito fundiário urbano com o 

Porto de Natal, em disputa pelo seu território, o qual resultou em sua remoção e 

alocação no empreendimento subsidiado pelo MCMV: o Residencial São Pedro, 

com 200 unidades habitacionais, construído em 2016. Nesse residencial foram 

alocadas as famílias advindas do Maruim, mas também famílias dos bairros de Areia 

Preta, Pajuçara, Rocas/Jacó e Petrópolis. Nesse contexto a pesquisa buscará 

investigar as mudanças ocorridas nas condições de vida e moradia a partir da 

inserção dos moradores em uma nova tipologia habitacional, a convivência com 

novos moradores, a utilização dos equipamentos e espaços coletivos e a relação 

com uma habitação regular – que incide novos custos e responsabilidades. Os 

procedimentos da pesquisa abrangem uma primeira etapa com pesquisa 

bibliográfica, documental e em jornais; uma segunda com dados qualiquantitativos 

obtidos em pesquisa anterior na comunidade do Maruim – PAC/Ribeira 

(Clementino, Bentes Sobrinha e Tinoco, 2008); no Residencial São Pedro: “Que 

periferia é essa?” (Medeiros e Valença, 2019), bem como dados cedidos pela 

Secretária de Habitação de Natal (2019); e uma terceira etapa com reaplicação dos 

questionários do PAC-Ribeira no Residencial São Pedro – para validação do antes 

e atual. 

Palavras-chave: condições de vida e moradia; Programa Minha Casa, Minha Vida; 
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Eixos comerciais na cidade de João Pessoa/PB: um estudo da 

economia urbana 

Dayana Nunes Martins 

dayanaanuness11@hotmail.com  
 

Orientadora: Rita de Cássia da Conceição Gomes 

 

O presente projeto de dissertação de mestrado, tem por objetivo realizar um estudo 

sobre o comércio na Cidade de João Pessoa/PB. Cidade essa, que é Capital do 

Estado da Paraíba, situada na Região Nordeste do Brasil. O título proposto para o 

trabalho de pesquisa se coloca da seguinte forma: Eixos Comerciais Na Cidade De 

João Pessoa/PB: Um Estudo Da Economia Urbana. A partir da nominativa indicada, 

destaca-se que o mencionado objeto de estudo da pesquisa, trata-se em estudar a 

dinâmica comercial da cidade de João Pessoa/PB. Essa cidade apresenta uma 

importante área central, onde se concentra as mais diversas atividades comerciais. 

Todavia, em decorrência do fenômeno de expansão urbana, a principal área 

comercial da cidade perde espaço para novos eixos comerciais. Sendo importante 

esclarecer que o centro tradicional de comércio, situado na área central da cidade, 

ainda mantém centralidade funcional. Nesse contexto, a ideia é analisar a expansão 

do comércio de João Pessoa/PB por meio da ocupação dos eixos viários que 

articulam a cidade e, por conseguinte influência essa expansão no processo de 

produção do espaço urbano. Diante disso, procura-se, investigar os 61 bairros 

localizados nessa urbe, e com base neste estudo identificar a formação de "eixos 

comerciais" presentes nessa cidade. 

Palavras-chave: Espaço Urbano; Expansão Urbana; Eixos Comercias. 
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Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas no Semiárido: Análise de 

Riscos e Estratégias de Adaptação 

Eric Mateus Soares Dias Eric Dias 

ericmateusemsd@gmail.com  
 

Orientadora: Zoraide Souza Pessoa 

 

É consenso entre os cientistas que estudam as questões climáticas, que o aumento 

da temperatura tem relação direta com as taxas de emissões e das concentrações 

de gases na atmosfera, onde aumentaram-se as evidências de que o planeta deve 

aquecer em 1º C nas próximas décadas, independentemente das ações de redução 

de emissões que os países venham a implementar. É um problema em escala global 

e multisetorial, no entanto, os recursos hídricos é o setor em que a população mais 

sentirá os seus efeitos. Na região semiárida brasileira, as altas temperaturas, as 

irregularidades nas precipitações e a ocorrência de longos períodos de seca, 

tornam extremamente complexa a gestão de recursos hídricos, comprometendo a 

distribuição da água. O desafio torna-se ainda maior devido o avanço das 

mudanças climáticas, que aumentará a frequência e intensidade das secas. É nesse 

sentido, que a adaptação ao aquecimento mínimo esperado é algo inexorável para 

operar respostas diante das incertezas dos riscos climáticos. Sendo assim, a 

problemática desta dissertação é compreender se a gestão de recursos hídricos 

para região semiárida do Rio Grande do Norte está assumindo esse problema e 

incorporando estratégias de adaptação para minimização dos efeitos dos riscos 

climáticos. O objetivo geral é analisar os riscos climáticos e as possibilidades de 

implementação de estratégias adaptativas para os recursos hídricos. Os 

procedimentos metodológicos assumem uma abordagem qualitativa, por meio da 

triangulação na coleta de dados, com a realização de entrevistas, análise 

documental e a análise participativa de riscos e estratégias de adaptação. 

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos; Adaptação Climática; Mapeamento 

Participativo; Riscos; Extremos Climáticos. 
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GESTÃO TRIBUTÁRIA E DINÂMICA IMOBILIÁRIA: Análise da captura 

de mais-valias urbanas nas “bacias imobiliárias” da Região 

Metropolitana de Natal/RN 

Érica Milena Carvalho Guimarães Leôncio 

erica_guima@hotmail.com  
 

Orientador: Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

 

O tema da captura de mais-valias urbanas vem se destacando a partir de 

instrumentos urbanísticos e tributários existentes nas mais diversas legislações na 

busca pela recaptura dos incrementos da valorização imobiliária, fruto da intensa 

dinâmica imobiliária nas metrópoles. Por outro lado, há entre os municípios uma 

clara dificuldade em gerir receitas próprias. Nesse contexto, tem-se como recorte 

espacial a Região Metropolitana de Natal (RMN), a qual vem apresentando um 

processo de expansão urbana apoiado na dinâmica de valorização imobiliária 

ocorrida nos últimos anos. Diante disso, indaga-se: de que forma os municípios que 

compõem a RMN funcional conseguem capturar as mais-valias urbanas, geradas 

pelo processo de valorização resultante da dinâmica imobiliária, e como a gestão 

tributária auxilia o investimento público na política urbana? A hipótese deste projeto 

de tese é a de que as dificuldades que os municípios que compõem a RMN funcional 

possuem de gerir os tributos imobiliários contribui para a perda de capacidade de 

arrecadação que inviabiliza o investimento na política urbana na escala municipal. 

Assim, tem-se como objeto de pesquisa a dinâmica imobiliária e a gestão tributária 

a partir da capacidade de captura de mais-valias urbanas pelos municípios. O 

objetivo geral da pesquisa reside em compreender a dinâmica imobiliária e a gestão 

tributária na escala metropolitana entre 2010 e 2020, de modo articulado e 

integrado, por meio da aplicação da metodologia das "bacias imobiliárias" (SILVA; 

SOBRINHA; TOVAR, 2018), compreendendo-a como uma delimitação sobre o 

território analisado que permite entender os indicadores da dinâmica imobiliária. 

Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, em razão de 

necessitar tanto de dados que revelem os números relativos à arrecadação e a 

produção imobiliária dos municípios analisados, como também de métodos 

qualitativos que demonstrem a atuação da gestão em relação à recaptura de mais-

urbanas. 

Palavras-chave: Gestão tributária; Dinâmica imobiliária; Recaptura de mais-valias 
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VISÕES DE JUSTIÇA EM PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS: 

meritocracia, igualdade ou equidade? 

Francymonni Yasmim Marques de Melo 

francymonni@gmail.com  
 

Orientadora: Sandra Cristina Gomes 

 

A escola é um instrumento de superação ou de reprodução das desigualdades? 

Essa pergunta permeia diversos estudos sobre a política educacional e, para uma 

corrente teórica, a resposta é clara: a escola reproduz as desigualdades sociais 

(BOURDIEU, 1982). Porém, para outra corrente (DUBET; DURRU-BELLAT; 

VÉRÉTOUT, 2012; Crahay, 2002; DUBET, 2004), a escola pode ser sim capaz de 

promover a superação das desigualdades, desde que mova com os elementos que 

a estruturam. Portanto, argumenta-se nesta dissertação que a política educacional 

e, mais especificamente, os desenhos institucionais de programas educacionais são 

norteados por princípios, isto é, visões de justiça. Esses princípios de justiça, 

aplicados à educação, de acordo com Crahay (2002), podem ser orientados a 

igualdade de oportunidades, de tratamento ou de conhecimentos adquiridos, em 

que a igualdade de oportunidades caracteriza-se pelo foco na valorização e 

recompensa do aluno a partir do mérito; a igualdade de tratamento na oferta de um 

serviço de igual para todos; e a igualdade de conhecimento na promoção de 

igualdade no que tange as competências adquiridas no âmbito escolar pelos alunos, 

inserindo, para isso, medidas de discriminação positiva. Nesse sentido, no que 

tange aos programas educacionais desenhados a nível federal, quais princípios de 

justiça orientam a sua formulação? E a sua implementação? Buscando responder a 

estas perguntas, essa dissertação objetiva identificar quais princípios de justiça 

estão contidos em um conjunto de programas educacionais federais e entender 

como eles são operacionalizados no momento da implementação, utilizando como 

objeto de estudo, na fase de análise do desenho, os programas Brasil Carinhoso, 

Caminho da Escola, PAR, PBLE, PDDE, PNAE, PNATE, Programa do Livro, 

PROINFO, PROINFÂNCIA e Mais Educação e na fase de implementação o 

PROINFÂNCIA e o Mais Educação. 

Palavras-chave: Programas educacionais; Desigualdades; Princípios de Justiça; 
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ALÉM DO URBANO - POLÍTICAS PÚBLICAS E AS QUESTÕES DE 

GÊNERO NO RURAL: um estudo na comunidade do Amarelão/João 

Câmara/RN 

Jeam Claude de Souza Gomes 

jeanclaude.14@hotmail.com  
 

Orientadora: Winifred Knox 

 

Com os avanços ocorridos no campo e a disseminação da tecnologia, dos meios 

de comunicação, bem como a atuação do Estado desenvolvendo uma série de 

ações, políticas e programas, a temática de políticas públicas de gênero já não é 

mais um tabu. GRAZIANO (1999) evidencia que o “meio rural brasileiro se 

urbanizou nas duas últimas décadas como resultado do processo de 

industrialização da agricultura de um lado, e, de outro, do transbordamento do 

mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural”. 

Sendo assim, é importante romper com paradigmas e estigmas que rotulam o rural 

como atrasado, desconstruindo a imagem de “Homens, mulheres e crianças 

camponesas, passivos, omissos, cabendo, muitas vezes, em uma única página, 

peças de um jogo discursivo que exclui outros modos de vida, outros encontros, 

outros afectos”, ROGERS (2006). A partir desta reflexão o presente estudo tem por 

objetivo analisar as questões de gênero no rural, levando em consideração o 

contexto do novo rural. O trabalho busca ainda verificar a efetivação das políticas 

públicas de gênero para o rural através de um mapeamento a partir da comunidade 

do Amarelão no município de João Câmara/RN. A pesquisa aborda ainda uma 

reflexão conceitual sobre gênero, onde os estudos sobre o tema se iniciam em 

meados da década de 60 por meio da obra de Simone de Beauvoir, que reflete o 

conceito como integração de toda uma carga cultural e ideológica, onde homem e 

mulher são construções de gênero do humano. É importante enfatizar também o 

papel dos estudos feministas que na década de 80, definiu o conceito na 

perspectiva de compreender a organização social da relação entre os sexos. Com 

relação à construção de políticas públicas sobre a temática no Brasil, FARAH (2004) 

leciona que: “A incorporação da perspectiva de gênero por políticas públicas é, no 

entanto, um tema ainda hoje pouco explorado” no país. 
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Escolhas pessoais e as regras institucionais para alocação docente no 

ensino médio no município de Natal/RN 

Karoline de Oliveira 

karoline.deoliveira2@gmail.com  
 

Orientador: Anderson Cristopher dos Santos 

 

Existem evidências de que a formação docente é um capital importante para 

explicar os resultados, e que, principalmente nas grandes cidades, os professores 

são distribuídos de forma desigual entre as escolas, impactando nos resultados. 

Basicamente, busca-se nesta pesquisa estudar a relação entre a formação de 

professores do ensino médio da rede pública e sua alocação entre as escolas de 

Natal. Para tanto, foram definidas três categorias de formação: formação enquanto 

escolaridade; formação como a experiência e a inserção na escola, e; formação 

como relação com a escola. Assim, temos como hipótese a ideia de que ao passar 

em concurso público os professores escolhem a escola que vão trabalhar por três 

fatores: 1) Possibilidades de escolas disponíveis; 2) Deslocamento casa-trabalho e 

3) segurança - escolas localizadas em bairros menos violentos. Resumidamente, 

argumentamos que a escolha do professor está incidindo sobre as escolas mais 

bem localizadas e que as três dimensões de formação docente tratadas nessa 

pesquisa irão se modificar a depender da localização da escola. A primeira 

metodologia utilizada nesta pesquisa foi a realização de um mapeamento dos 

bairros do município de Natal em relação a indicadores econômicos, sociais e de 

infraestrutura urbana com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano. Adiante, 

esses bairros serão classificados a partir dos indicadores citados. As três categorias 

de formação docente estão sendo captadas por questionário aplicado pela própria 

pesquisadora nas quarenta e seis escolas de ensino médio estaduais do município 

de Natal. Adiante, busca-se realizar o mapeamento dos docentes nos diferentes 

bairros, para compreender se há uma correlação entre os dados de formação 

docente coletados e a área da cidade em que o professor está alocado. Busca-se 

neste trabalho produzir uma análise que ajude a pensar se existem desigualdades 

na distribuição das oportunidades educacionais entre as escolas. 
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RELAÇÕES DE PODER E JUVENTUDE RURAL EM BEBIDA 

VELHA/RN: diálogos, discursos e percepções 

Marcos Aurélio Freire da Silva Júnior 

marcosaureliojunior@gmail.com  
 

Orientadora: Joana Tereza Vaz de Moura 

 

Mesmo com a inserção de jovens em espaços participativos ou na discussão sobre 

as questões da comunidade, as relações de poder em espaços tradicionais de 

socialização parecem reproduzir antigas formas de dominação, acarretando assim, 

exercícios de poder simbólico que continuam a silenciar e cercear direitos dos 

jovens enquanto atores sociais e políticos. O objetivo geral desta presente 

dissertação se traduz na tentativa de compreender de que forma os jovens reagem 

as relações de poder, á luz do conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu, que 

estão presentes nas dinâmicas e na vida da juventude rural da comunidade de 

Bebida Velha, no município de Pureza/RN. Busca-se portanto analisar a trajetória 

dos jovens, associando-as com as relações sociais presentes em suas vidas, 

entender como as relações de poder se constituem nas diversas matrizes de 

socialização e compreender o discurso dos jovens e tudo que permeia sua 

realidade. A metodologia desta pesquisa possui uma abordagem de natureza 

qualitativa. Utiliza-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que tem 

como objetivo construir um discurso coletivo com base em discursos individuais de 

uma mesma categoria ou grupo. 
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CAPACIDADES ESTATAIS PARA ENTES SUBNACIONAIS: uma 

análise comparativa dos governos estaduais na educação 

Matheus Oliveira de Santana 

matheusoliveiraufrn@gmail.com  
 

Orientadora: Sandra Cristina Gomes 

 

Esta dissertação busca discutir o desenvolvimento de capacidades estatais 

dos governos estaduais para a provisão da política educacional no sentido da 

disponibilidade de recursos técnico-administrativos, institucionais e de gestão 

(articulação e produção de políticas públicas). Dentro deste prisma, a Constituição 

de 1988 e o desenho institucional das políticas nacionais do setor educacional 

previram uma série de mecanismos indutivos voltados a oferecer maior poder de 

execução por parte dos entes subnacionais (estados e municípios). Adicionalmente, 

a literatura aponta que estas medidas geraram incremento em suas capacidades 

estatais, seja em fortalecer seu aparato burocrático ou em aprimorar suas 

capacidades de gestão através da inovação gerada pela articulação institucional 

com os demais setores da sociedade civil (Evans; Rauch, 1999; Arretche, 1996; 

Sátyro; Cunha; Campos, 2016). Por meio da metodologia quantitativa, através da 

construção de um indicador sintético - o Índice de Capacidade Estatal na Educação 

(ICEED) e de uma análise de variáveis por meio de regressão multivariada, 

buscamos compreender a partir do estudo comparativo das 26 unidades da 

federação e o Distrito Federal quais os fatores que estão por trás na construção de 

capacidades estatais dos governos estaduais na área educacional. Os resultados 

preliminares mostram maior heterogeneidade no índice comparando os casos 

individualmente com maior fortalecimento no aspecto da gestão. Porém, por outro 

lado, há maior homogeneidade nos indicadores quanto analisados via 

macrorregional. Com base nos resultados apresentados, a pesquisa mostra que há 

um amplo leque de oportunidades para o estudo do conceito, em especial, na 

promoção de análises com maior profundidade que permitam identificar com 

evidência as dinâmicas envolvidas na gestão e implementação de políticas 

educacionais à nível local e quais os seus efeitos no desenvolvimento destas 

capacidades. 

Palavras-chave: capacidades estatais; governos estaduais; educação; política 
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Avaliação de implantação da Reforma Agrária Assistida de Mercado 

(RAAM) no Brasil 
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Orientadora: Joana Tereza Vaz de Moura 

 

A Reforma Agrária Assistida de Mercado (RAAM) é uma política do Banco Mundial 

e originou-se no processo de expansão do capitalismo no campo, no qual apresenta 

fortes desigualdades sociais, elevada concentração fundiária e constantes conflitos 

no campo de países como o Brasil, México, Colômbia, África do Sul, Malawi, El 

Salvador, entre outros. A RAAM é caracterizada pela ação do Estado na transação 

patrimonial, conjuntamente com a política distributiva. Este modelo está ancorado 

em seis princípios: Transação voluntária entre compradores e vendedores; O 

respeito ao enfoque da demanda e do associativismo; A formação de associação 

pelos agricultores para a compra dos imóveis rurais; Auto seleção; Pressupostos da 

descentralização, participação e privatização; Esquema flexível de empréstimos e 

doações. No Brasil, com o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1994 a 2002) inicia-se o financiamento, em larga escala, para aquisição de terras 

para a agricultura, com o discurso de combater as assimetrias regionais e sociais, 

a elevada concentração fundiária e os constantes conflitos no campo. Diante do 

exposto, a pergunta que norteia esta pesquisa é: Como se deu a implantação da 

Reforma Agrária Assistida de Mercado no Brasil? Como objetivo geral: Avaliar a 

implantação da Reforma Agrária Assistida de Mercado no Brasil. A delimitação 

temporal do estudo corresponde ao período de 1996 a 2019. O trabalho consiste 

em uma pesquisa com abordagens qualitativa e quantitativa. Realizar um 

levantamento de dados secundários sobre os programas de financiamento de terra 

no Brasil. Registre-se, ainda, para levantamento dos dados primários, entrevistas 

com atores sociais representantes de órgãos responsáveis pela execução da 

RAAM. 
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EMPREGADOS OU DESFILIADOS? Um estudo sobre os egressos do 

Projeto Agente Jovem e o mercado de trabalho 

Paulo César do Nascimento 

naspcn40@bol.com.br  
 

Orientadora: Ana Patrícia Dias Sales 

 

Esta pesquisa tem como objeto de análise compreender o processo de construção 

de valores, sentidos e representações do trabalho para a vida dos jovens egressos 

do Projeto Agente Jovem. A problemática que norteia a investigação é a seguinte: 

a qualificação profissional, proposta pelo Agente Jovem, ofereceu aos beneficiários 

do Projeto as competências e habilidades necessárias para inserção destes no 

mercado de trabalho? O propósito maior é analisar a conexão entre a capacitação 

adquirida no Agente Jovem e a inserção dos egressos no mercado de trabalho. No 

campo mais específico, o estudo busca: 1) compreender os mecanismos de 

articulação entre o Estado e o polo executor dos Cursos de Formação Continuada, 

para efetivação do Projeto Agente Jovem; 2) avaliar se os cursos de capacitação 

do Agente Jovem, estiveram condizentes com o mercado de trabalho na realidade 

analisada; 3) identificar, quantificar e traçar o perfil dos jovens egressos do Projeto 

no sentido de demarcá-los frente ao mercado de trabalho. Sustenta-se como 

hipótese que os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Projeto Agente 

Jovem aos adolescentes aprendizes, ao se caracterizarem pela simplificação do 

conhecimento, não confluíram para inseri-los no mercado de trabalho formal. Os 

beneficiários do Projeto, estiveram entre estágios não remunerados em repartições 

públicas e em pequenos serviços, como ambulantes, vendedores, domésticas, 

entre outros subempregos. O recorte geográfico abrange a cidade de Riachuelo no 

Rio Grande do Norte, a 86 km da capital Natal, e tem o período entre 2000 a 2005 

como recorte temporal. Por fim, a investigação classifica-se como um estudo de 

caso e se embasa não somente em dados primários, oriundos da realização de 

entrevistas semiestruturadas junto aos egressos do Projeto, que foram 

adolescentes de faixa etária entre 15 a 17 anos, como também em informações 

secundárias extraídas do arquivo dos 

registros e do Guia de Orientações para Gestores. 

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Jovens adolescentes; Qualificação 

Profissional. 

  

mailto:naspcn40@bol.com.br


 
 

 

 
Página 26 de 37 

 

ENTRE FOLGUEDOS E BUROCRACIAS: a resistência dos 

Bacamarteiros diante das exigências estatais 

Pedro Daniel de Carli Santos 

decarlisantos@gmail.com  

 

Orientadora: Winifred Knox 

 

O projeto pretende caracterizar a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo de Santo 

Agostinho (PE), buscando compreender de que modo a mobilização de estratégias 

junto ao poder público e a ocupação de espaços institucionalizados tem contribuído 

para a manutenção do bacamartismo. O bacamarte figura como uma das 

expressões mais polissêmicas da cultura nordestina. Trata-se de uma arma de fogo 

obsoleta, remanescente da Guerra do Paraguai e incorporada ao imaginário 

regional como artefato festivo relacionado aos folguedos populares e festejos cívico-

religiosos. Com a sansão da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), 

grupos de bacamarteiros tornaram-se alvos de buscas e apreensões. Com efeito, 

a ação do Estado refletiu na necessidade de organização dos agrupamentos, que 

buscaram na institucionalização formas de garantir a prática do folguedo. Aqui, 

proponho um estudo sobre o processo de organização de uma manifestação 

cultural tradicional, tomando como enfoque a abordagem dos novos movimentos 

sociais, que “foca a identidade coletiva e dá centralidade aos fatores culturais, à 

identidade dos participantes, às suas redes de pertencimento e compartilhamento 

de valores, ao engajamento militante, institucional ou extra institucional, de 

indivíduos e grupos" (GOHN, 2019). A pesquisa assume uma abordagem 

metodológica qualitativa, na medida em que nos insere no campo por meio da 

observação participante, técnica derivante do método etnográfico, fundado na 

busca por compreender as estruturas sociais e explicar como a cultura influi na 

organização e nos fenômenos. Desse modo, busca-se identificar os conflitos 

emanados da relação entre Estado e sociedade e verificar as soluções encontradas 

pelos próprios brincantes no sentido de dar condições de continuidade à sua 

manifestação cultural. 
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A formação de coalizões  em contexto de Grandes Projetos Urbanos: 

o estudo dos casos antagônicos da Arena das Dunas e Arena do 

Morro. 

Pedro Henrique Correia do Nascimento de Oliveira 

pedrohcorreiano@gmail.com  
 

Orientador: Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

 

A produção do espaço urbano das cidades e das metrópoles, são um assunto que 

há muito tempo se faz presente nas agendas políticas do Estado e de crescimento 

econômico do mercado. Dentre as políticas governamentais estão as de 

revitalização urbana, contando com diversas estratégias para sua entrada numa 

agenda governamental, formulação e implementação. Um desses formatos, que 

pode ser tido como uma estratégia, são os grandes projetos urbanos. Este, por sua 

vez, tem sido um objeto empírico-teórico que tem variado os seus conceitos e 

designações de acordo com seu contexto de análise, mas que em síntese se 

reconhece na literatura como membro  de uma mesma família de intervenções 

urbanas de grande impacto no contexto local das cidades onde são implantados 

(VAINER, OLIVEIRA, NOVAIS; 2012).   Diante dessa variada produção de definições 

e caracterizações, esta pesquisa que objetiva compreender a formação de 

coalizões de poder na formulação dos os casos das Arenas das Dunas e do Morro. 

Assim, a revisão da literatura coloca até o dado momento os seguintes objetivos 

específicos para essa pesquisa: i) identificar as coalizões políticas locais e aquelas 

formadas a partir do projeto, realizada através de revisão documental e entrevistas; 

(ii) compreender o contexto político e social no momento da elaboração e 

implantação do projeto, por meio de revisão documental e entrevistas; (iii) Analisar 

a existência dos grupos e movimentos de apoio e de contestação ao projeto, sua 

posição social, práticas e discursos, através de revisão documental e entrevistas; e 

(iv) Compreender se o impacto de intervenções urbanas fora do circuito Estado-

Mercado possibilita a integração desse tipo de projeto ao grupo de Grandes 

projetos urbanos.  Logo, ao final, essa pesquisa busca responder a seguinte 

pergunta de partida: Quais interesses formam uma coalizão de poder em torno de 

grandes projetos urbanos?  
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A política de Resíduos Sólidos em João Pessoa e Natal: Perante o 

desafio da Agenda 2030 da ONU 

Rárika de Araújo Bastos 

rarika_rariadny@hotmail.com  
 

Orientador: José Gomes Ferreira 

 

A gestão de resíduos sólidos é um desafio para política de desenvolvimento 

sustentável no Brasil e no mundo. Inserida na temática ambiental, possui como 

premissa o gerenciamento adequado dos resíduos para minimização dos danos 

imediatos ao meio ambiente e a saúde. A gestão sustentável dos resíduos sólidos 

permeia as questões ambientais, sociais, econômicas, de saúde pública e 

educação, e devem convergir com a ideia de responsabilidade compartilhada 

disposta no Art. 6 da Lei 12.305/2010. Lei, que apesar de sofrer um lento processo 

de implementação, em virtude das dificuldades dos Estados e municípios em se 

adequarem, ainda apresenta relações singulares e atuais à Agenda 2030 da ONU, 

mesmo após oito anos de publicação. Neste sentido, o objetivo central de nossa 

dissertação de mestrado é compreender o cenário atual dos Estados da Paraíba e 

do Rio Grande do Norte para o alcance das metas estabelecidas na Agenda 2030 

da ONU, referente à gestão de resíduos sólidos. O foco da pesquisa refere-se, 

portanto, em verificar o alinhamento dos Estados à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), por meio da elaboração do Plano Estadual e dos Planos Municipais 

de resíduos para o alcance das metas estabelecidas internacionalmente, em 2015, 

presentes em um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Para tanto, os procedimentos metodológicos, apresentam uma abordagem de 

natureza qualitativa, seguindo as orientações de uma pesquisa interdisciplinar 

utilizando métodos de pesquisa documental, obtenção de dados secundários em 

sítios digitais, pesquisa de campo com aplicação de entrevistas semiestruturadas, 

como instrumento de coleta dos dados, e analise de conteúdo. 

Palavras-chave: Agenda 2030; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Indicadores 
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Dinâmica urbana e regional nas Regiões Metropolitanas de Natal e 

Fortaleza (2006-2020) 

Rebeca Marota da Silva 
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Orientadora: Maria do Livramento Miranda Clementino 

 

A principal motivação do presente estudo é compreender como duas regiões 

metropolitanas nordestinas, Fortaleza e Natal, as quais compartilham do mesmo 

paradigma de periferia regional, apresentaram comportamentos políticos e 

socioeconômicos divergentes que resultaram em inserções na economia regional 

mais pujante para uma do que para outra. A ideia central é estabelecer um 

comparativo entre as duas regiões metropolitanas a respeito de suas economias 

em relação às suas Unidades Federativas (UFs) e ao Nordeste, bem como destacar 

a importância dos serviços para a dinâmica dessas áreas metropolitanas. Para isso, 

buscar-se-á realizar um exame a partir do estudo intrametropolitano de cada uma 

delas, bem como comparativamente ao estado e região Nordeste como um todo, 

entre 2006 e 2020. Vale destacar que esse período abrange pelos menos três 

dinâmicas econômicas diferentes: 1) entre 2006 e 2014 de crescimento do produto 

nacional e regional; 2) entre 2015 e 2016, um período de forte crise econômica; e 

3) entre 2017 e 2020, que indica um movimento de lenta retomada da atividade 

econômica. Todos esses subperíodos e seus reflexos sobre as dinâmicas urbanas 

das metrópoles de Natal e Fortaleza serão analisados no presente estudo. Em 

paralelo, verifica-se também novas dinâmicas econômicas no período de análise, 

que tiveram impactos dissemelhantes nas RMs selecionadas, RMF crescendo 

acima da média regional e a RMN crescendo abaixo. Para a análise da dinâmica 

urbana e desenvolvimento regional das Regiões Metropolitanas de Natal e Fortaleza 

será realizada um estudo das dinâmicas econômicas e do mercado de trabalho 

nessas áreas metropolitanas. 
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ASSOCIAÇÃO TAKINÁ: MOVIMENTO DAS MULHERES INDÍGENAS E 

GESTÃO ORGANIZACIONAL 

Rochele Fiorini 

rochelefiorini@yahoo.com.br 
 

Orientadora: Winifred Knox 

 

A pesquisa do mestrado é sobre o movimento social das mulheres indígenas no 

estado de Mato Grosso com a primeira associação de mulheres indígenas criada 

em 2009, a Takiná, na língua indígena Karajá significa “estrela”, composta por 120 

mulheres de 20 etnias, sua atuação está dividida em cinco regiões. O objetivo é 

identificar e apontar o papel das mulheres indígenas no contexto de criação e 

gestão organizacional da associação; problematizar e apontar as dificuldades que 

elas enfrentam enquanto mulheres e as relações de poder dentro e fora das 

comunidades indígenas e sua articulação com as políticas públicas municipais, 

estaduais e federais, e suas relações com os organismos internacionais em busca 

de projetos sociais. Segundo Neusa Bakairi, ela diz: “Eu sinto, depois que comecei 

a participar da Takiná, algumas vezes me sentia baixo, o povo não entendia o que 

era, agora o povo entende e hoje sou reconhecida, elas dizem que sou a frente a 

defensora das mulheres, me sinto orgulhosa principalmente na minha aldeia, 

quando tem encontro ela já sabe e pode ir participar, elas já me enxergam que sou 

uma autoridade, elas não querem fazer a frente”, hoje ela se sente mais 

empoderadas nas discussões. Em 2008, comecei a assessorar as organizações 

indígenas na Amazônia e no Mato Grosso na facilitação de processos para a gestão 

de projetos. A metodologia a ser utilizada será a qualitativa, utilizaremos das 

entrevistas semiestruturadas com as mulheres da associação, do trabalho de 

campo realizado durante o período do mestrado, e a utilização de caderno de 

campo. Procederemos com análise de conteúdo através de categorizações e 

codificações auxiliadas por programa de software, assim como faremos uma breve 

revisão teórica. 

Palavras-chave: Movimentos sociais, mulheres indígenas, gestão social, política 
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Mudanças climáticas e tendências políticas: uma análise comparativa 

entre agendas governamentais na América Latina 
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Orientadora: Zoraide Souza Pessoa 

 

As mudanças climáticas têm se configurado na principal problemática 

socioambiental urbana contemporânea, ganhando destaque à nível mundial nos 

últimos anos. Atualmente, se vive um cenário de crise climática global, em que se 

há a necessidade de mitigação das emissões globais de efeito estufa, buscando 

reduzir o aquecimento global, em sinergia com estratégias de adaptação aos efeitos 

das mudanças climáticas resultantes desse aquecimento. Na busca por solucionar 

ou pelo menos atenuar os problemas e desafios oriundos das mudanças climáticas 

globais em curso, países da América Latina, por exemplo, podem mostrar seu 

comprometimento com as questões climáticas ao cumprir seus compromissos 

nacionais no âmbito do Acordo de Paris. Na América Latina, existe uma diversidade 

quanto aos espectros políticos, com países mais tendenciosos à esquerda e, outros, 

à direita, aspecto este que acaba por se refletir sobre decisões relacionadas às 

mudanças climáticas. Diante desse contexto, faz-se importante questionar: países, 

cujos governos apresentam tendências políticas diferentes, têm capacidades 

diferenciadas quanto à incorporação dos compromissos estabelecidos pelo Acordo 

de Paris? Neste sentido, objetiva-se, com esta pesquisa de tese de doutorado, 

analisar como países latino-americanos têm internalizado em suas agendas os 

compromissos definidos no âmbito do Acordo de Paris. Para tanto, a metodologia 

desta pesquisa segue as orientações de uma abordagem de natureza qualitativa, 

fazendo uso de pesquisas bibliográfica e documental, de um estudo comparativo, 

da aplicação de entrevistas semiestruturadas e da análise de conteúdo enquanto 

métodos de pesquisa. 
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OS VIZINHOS DOS TRILHOS: Estudo sobre habitações em Faixas de 

Domínio da via férrea no município de Natal/RN 

Samara Sayonara Cândida da Silva 
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Orientador: Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

 

No Brasil, a problemática relativa às ocupações ou invasões da faixa destinada as 

atividades ferroviárias, no perímetro referente ao seu domínio - definido em 15 

metros a partir do eixo central da via férrea (Lei 6.766/79) - não é um fato novo, ou 

isolado. No entanto verifica-se a carência de levantamentos precisos que busquem 

reconhecer a problemática, para além do horizonte da ilegalidade, considerando 

também o contexto social instaurado nestes territórios, sendo recorrente a 

invisibilização do problema e a adoção de uma postura de conivência e abandono. 

O presente estudo tem como finalidade discutir a conjuntura relativa as construções 

localizadas no território compreendido como não edificável, situado no domínio 

ferroviário do município de Natal/RN, com vistas a compreender as faces 

diferenciadas na dimensão social e de infraestrutura do mesmo problema. As 

análises foram realizadas em dois momentos, o primeiro destinado à revisão teórica 

relacionada à informalidade urbana, exclusão e segregação socioespacial ligada ao 

local de moradia, além do debate sobre o risco habitacional. Já o segundo momento 

é voltado ao levantamento do perfil socioeconômico das áreas em questão, sendo 

este executado em dois níveis espaciais de análise, o primeiro relativo aos Setores 

Censitários contíguos a via férrea,  seguido de investigações aproximadas em 

alguns dos fragmentos espaciais habitados, localizados no perímetro referente ao 

Domínio Ferroviário, visando confrontar a realidade social e econômica deste último 

com a identificada em seu entorno, além de observa-lo na perspectiva do 

pertencimento ao lugar de vivência.  Posteriormente aos diagnósticos, o qual 

reunirá as características espaciais, sociais e econômicas sobre a porção territorial 

em estudo, pretende-se contribuir para a visibilidade das mesmas,sendo este um 

primeiro passo à tomada de decisões, no campo das Políticas Públicas e a 

incorporação destas ao padrão apropriado de oferta habitacional e de serviços.  
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experiências do Rio Grande do Norte e  Paraíba. 
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Orientadora: Joana Tereza Vaz de Moura 

 

A Economia Solidária (ES) neste estudo é compreendido a partir da perspectiva da 

Finanças Solidária dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento no estado do 

Ceará com o Banco Palmas. Em 2006 a  SENAES em parceria com o Instituto 

Palmas organizou mecanismos de consolidação da metodologia do BCD criando a 

Rede Brasileira. Nos de 2011 e 2013, a Rede em parceria com a ITES/UFBA 

implementou BCD em todo o Brasil. No RN foram duas experiências de BCD 

contempladas: a primeira dentro do município de São Miguel do Gostoso, na 

comunidade de Tabua em 2012, o segundo no município de Pureza, na comunidade 

de Bebida Velha em 2016 e em João Pessoa/PB temos uma experiência na 

comunidade de São Rafael em 2013. No entanto,  enquanto no RN essas 

experiências encontram-se com dificuldade para manter suas operações. Na PB, a 

iniciativa de BCD apresenta sucesso de atividades. Partindo do pressuposto que 

essas experiências almejam contribuir para do desenvolvimento de suas 

comunidades, se inserindo em localidades com baixo IDH e de pouco acesso a 

crédito, surge a seguinte pergunta de partida: O que fazem os BCD presentes na 

PB ter sucesso e no RN não? O presente estudo tem por Objetivo compreender que 

atividades os BCD no RN e na PB executam e como essas ações influenciam nas 

suas localidades. Objetivos Específicos são: I) Descrever as atividades que os BCD 

desempenham; II) Analisar de onde vem os recursos que subsidiam as operações; 

III) Investigar como essas experiências influenciam no desenvolvimento, e IV) 

Compreender qual o perfil dos agentes envolvidos com essas experiências. Nesse 

sentido, utiliza-se o conceito de Capital Social (BOURDIEU, 1999) e utilizaremos 

categorias analíticas de Desenvolvimento Local (BUARQUE, 1999), Humano (SEN, 

2000) e Sustentável (VEIGA, 2008). A estratégia de pesquisa escolhida é qualitativa 

buscando entender a singularidade dessas experiências com caráter exploratório 

aliado ao uso do método comparativo orientado ao caso (RAGIN, 1987). 
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Orientador: Rodrigo Figueiredo Suassuna 

 

Para entender a situação da segurança pública a partir do impacto do sistema 

penitenciário, buscou-se fazer uma análise dos dados do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ambos de 2010 a 

2019, na tentativa de relacionar o encarceramento em massa, a expansão das 

facções e os números da violência. Concebendo o impacto do mercado para as 

políticas do Estado e das políticas do crime, destacando as consequências do 

genocídio da juventude negra, que o minimalismo penal e a remição de pena 

surgem como alternativas para encarar gargalos do sistema penitenciário. As 

penitenciárias dependem dos serviços penais para efetivação da LEP e são, 

sobretudo, as prerrogativas da educação e da segurança pública que alicerçam a 

pesquisa em questão, que busca analisar trajetórias pessoais e institucionais da 

implementação remição de pena pelo estudo. 

A remição de pena pelo estudo revela a possibilidade de reduzir a pena e ocupar a 

rotina no cárcere com práticas qualificadoras, logo um movimento de redução de 

danos do cárcere. Diminuindo a pena, o sujeito volta mais rápido para a sociedade, 

com uma perspetiva de educação como uma alternativa. Entendendo a capilaridade 

intersetorial da Lei de Remição de Pena pelo estudo, a partir do entendimento das 

suas capacidades de contagiar setores como o da segurança pública e da 

educação que esta lei será estudada como um instrumento de gestão, na 

perspectiva da implementação da LEP, onde serão atribuídas as contribuições 

teóricas de Instrumentos de Ação Pública (Lascoumes e Le Galès, 2012).  

Foram escolhidas duas pessoas que diminuíram a pena, uma pelo estudo formal e 

a outra pelos exames nacionais para fazer uma análise de trajetória em relação aos 

aspectos educacionais considerando o tempo, as inflexões e o contexto. Busca-se 

entender qual potencial da educação prisional, tanto pela educação formal quanto 

pela utilização de exames, para as dinâmicas das políticas de segurança pública. 

Palavras-chave: Remição de pena, educação prisional, politica de segurança 
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NOS ÍNDICES DA CRIMINALIDADE LOCAL 
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Orientador: Cláudio Roberto de Jesus 

 

O Brasil assistiu seus índices de violência e criminalidade avançarem 

significativamente na última década. O incremento do número de mortes violentas 

cresceu de forma irregular, atingindo com maior intensidade os Estados do Norte e 

Nordeste do País. Além dos já conhecidos problemas sociais, como a desigualdade 

social, a má distribuição de renda e o baixo investimento em educação, somaram-

se outros, como a estruturação e fortalecimento das organizações criminosas. Tais 

organizações têm aumentado o seu poder de influência nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil em função de sua importância geográfica na dinâmica do tráfico 

internacional de cocaína. A proximidade dos fornecedores de cocaína (Bolívia e 

Colômbia), e do maior mercado consumidor do entorpecente (Continentes Europeu 

e Africano) despertaram no Crime a busca pelo controle das periferias de estados 

como Amazonas, Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, 

muitos são os espaços sob influência de Organizações Criminosas, denominadas 

Facções, como o Primeiro Comando da Capital – PCC e Sindicato do Crime – SDC, 

e em todos eles, os índices de mortes violentas são elevados. Um desses espaços 

é a Comunidade do Mosquito, região localizada em área ribeirinha entre às zonas 

oeste e norte de Natal e que, apesar de possuir pouco mais de 1000 habitantes, 

contabilizou, apenas nos primeiros seis meses de 2018, mais de 11 mortes 

violentas. O presente trabalho tem como fim analisar as políticas públicas presentes 

na comunidade do Mosquito e a capacidade que têm de afetar os índices de 

criminalidade. Pretende-se também mapear os projetos e programas estatais na 

comunidade, sejam de cunho social ou ligados à segurança pública, bem como as 

organizações não estatais presentes. A partir de tal mapeamento, entrevistas com 

gestores possibilitarão compreender o alcance e os limites de tais ações. 

 

Palavras-chave: Crime organizado; Políticas públicas; comunidade do mosquito; 

segurança pública 
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Mariculturas na praia de Rio do Fogo/RN: Autonomia e trabalho 

feminino na pesca 
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A pesca artesanal, atividade culturalmente exercida por homens, é realizada no 

regime de economia familiar, no qual incidem relações de poder construídas pelas 

desigualdades de gênero que inviabilizam o trabalho feminino. No município de Rio 

do Fogo/RN, as mulheres ganham visibilidade por conciliarem o trabalho em terra 

com as atividades do mar, contribuindo na renda da família com o cultivo de algas 

marinhas. Assim, esse trabalho tem como objetivo compreender como se deu o 

desenvolvimento da maricultura exercida por mulheres e as transformações nas 

subjetividades individuais e coletivas, bem como, as reverberações sociais, 

econômicas e ambientais dessas mudanças na praia de Rio do Fogo, litoral do Rio 

Grande do Norte. De maneira a complementar o objetivo geral, foram elencados 

seis objetivos específicos: i. Caracterizar o trabalho na pesca artesanal exercida por 

mulheres em Rio do Fogo; ii. Verificar de que maneira as mulheres constroem seu 

espaço e utilizam seu tempo; iii. Identificar a importância do trabalho na pesca como 

construção de autonomia feminina; iv. Investigar as possíveis transformações 

ocorridas no ambiente familiar em decorrência do exercício de um trabalho não 

doméstico pelas mulheres; v. Verificar como os caminhos de articulações políticas 

do Estado contribuíram para o desenvolvimento da atividade pesqueira feminina no 

local; vi. Reconstituir as histórias de vida das mulheres maricultoras a fim de 

compreender e comparar os diferentes momentos de suas trajetórias. Para tanto, a 

metodologia segue a abordagem etnográfica, utilizando das técnicas de 

observação participante, entrevistas em profundidade e rodas de conversa. A partir 

disso, é possível perceber que a ocupação das mulheres do espaço marítimo e a 

sua capacidade de organização proporciona novas perspectivas de vida, trabalho 

e reconhecimento, permitindo-lhes uma relativa autonomia, gerada pela 

independência financeira, mas que ainda encontra impasses na manutenção de 

costumes tradicionais. 
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Nas últimas décadas, alguns pensadores da vida social e coletiva têm demonstrado 

preocupações referentes à perda do sentido de comum e coletivo e suas 

manifestações espaciais. Nisso, observa-se um novo “movimento” que conta com 

a atribuição de novos usos, novas práticas e novos significados a espaços já 

existentes: manifestações sociais que agregam outros indivíduos ou grupos a suas 

agendas, de maneira que o espaço coletivo urbano funciona como substrato que 

concretiza as conexões (pré)espaciais ao mesmo tempo em que permite a 

efemeridade a partir de ocupantes estão sempre prontos para se mover de um 

espaço para outro. A compreensão acerca dessas novas ocupações do espaço 

coletivo urbano ainda aparece de forma dispersa na literatura. Na cidade de Natal, 

essas manifestações começam a aparecer de forma tímida, mas presente, a partir 

de grupos ou de indivíduos que reclamam desses espaços um novo uso, redefinindo 

ou inovando suas práticas. Diante da contradição entre uma sociedade com 

tendências mais individualistas e, ao mesmo tempo, com demandas coletivas de 

encontro público, este trabalho tem por objetivo discutir as atuais manifestações 

sociais coletivas enquanto geradoras de ressignificação espacial nos/dos espaços 

coletivos urbanos. Em um primeiro momento, partiu-se da identificação de cerca de 

40  manifestações - através do levantamento em veículos midiáticos escritos de 

grande circulação e redes sociais. Uma vez identificadas, as manifestações foram 

relacionadas com o ambiente urbano do seu entorno – a fim de discutir a 

espacialidade nas suas agendas - tendo o mapeamento como uma das 

ferramentas, revelando preliminarmente uma concentração maior nas regiões 

administrativas Sul e Leste.  Um segundo momento consiste em uma aproximação 

dos organizadores através de entrevistas para compreender de que maneira os 

espaços urbanos coletivos são ressignificados a partir do lugar dado e da agenda 

pretendida. 
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