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RESUMO 

 
A presente dissertação busca refletir sobre governança, políticas públicas e 
participação social, considerando, para tanto, a arena decisória em um contexto em 
que, aparentemente, ainda prevalecem formas tradicionais de gestão na esfera 
pública e na atuação do Estado. No intuito de realizar tal estudo, foram selecionados 
como casos os projetos municipais de mobilidade urbana e o projeto do Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante, ambos anunciados como obras da Copa 
do Mundo FIFA Brasil 2014 no Rio Grande do Norte. Analisar as experiências dos 
referidos projetos urbanos constitui o objeto do presente estudo, o qual surgiu do 
interesse em avaliar se as mudanças operacionalizadas na gestão pública brasileira, 
mesmo que motivadas pelo megaevento em um curto período de tempo, têm 
realmente realizado transformações na gestão de políticas públicas que tendam a 
consolidar um modelo claro de ação estatal pautado na governança colaborativa. A 
ampliação da participação e controle social nas decisões públicas tem gerado uma 
grande diversidade de resultados em projetos urbanos, assim, a questão que 
impulsionou a investigação foi analisar como o processo de governança se apresenta 
em formatos diferentes a depender do projeto urbano, mesmo quando essas 
intervenções pertencem a uma mesma conjuntura política e econômica. A base 
teórico-metodológica que dá sustentação à análise tem como referência a 
compreensão de governança apresentada por Eduardo César Marques (2013) e o 
esquema analítico de governança colaborativa apresentado por Hugh Kellas (2010). 
Defende-se que as especificidades dos projetos urbanos selecionados serão 
explicadas a partir de uma análise interativa entre o estabelecimento e a manutenção 
de um relacionamento inclusivo entre os Stakeholders numa determinada arena 
político-decisória, cujo objetivo seria a formalização de consensos. Esse cenário está 
condicionado por variáveis apresentadas no modelo de análise proposto. A análise 
comparativa das duas experiências demonstrou que há semelhanças, sobretudo, 
quanto à relação Estado-Sociedade como elemento que enfraquece a vertente 
colaborativa da governança. Porém, apesar de ambas apresentarem o mesmo 
contexto político e econômico, há também diferenças, em termos do avanço dos 
projetos, principalmente em decorrência da escala e impacto de cada intervenção; 
isso porque as obras de mobilidade urbana se apresentam num contexto intraurbano, 
enquanto o Aeroporto de São Gonçalo é um projeto regional. Desse modo, a 
complexidade de atender as diversas agendas em detrimento dos impactos esperados 
apresenta um alto custo político de gerenciamento, tornando esse processo uma 
barreira para a ação colaborativa. 

  

Palavras-chave: Governança. Projetos Urbanos. Stakeholders. Colaboração. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to reflect on governance, public policy and social participation, 
considering the decision-making arena in a context where, apparently, traditional forms 
of management still rein in the public sphere and State performance. In order to 
conduct the study, the municipal projects of urban mobility and the project of the 
International Airport of São Gonçalo do Amarante, both announced as works of Brazil 
2014 FIFA World Cup in Rio Grande do Norte, were chosen as objects of this research. 
Analyzing those urban projects experiences in the context of Brazil 2014 FIFA World 
Cup in Rio Grande do Norte is the subject of this study, which emerged from the 
interest in evaluating whether changings in Brazilian public administration, even if 
motivated by the mega event in a short period time, have made changes at the 
municipal level of government that tend to consolidate a clear model of state action 
based on collaborative governance. The increase of both participation and social 
control in public decisions have created a wide range of results in urban projects. 
Therefore, the question that drove the research was to analyze how the governance 
process is presented in different forms depending on the urban project, even when 
these interventions belong to the same political and economic conditions. The 
theoretical and methodological base that supports the analysis has as references the 
understanding of governance presented by Eduardo Cesar Marques (2013) and the 
analytical framework of collaborative governance presented by Hugh Kellas (2010). It 
is argued that the specificities of selected urban projects will be explained from an 
interactive analysis of the establishment and maintenance of an inclusive relationship 
between the stakeholders in a given political decision-making arena, which goal would 
be to achieve consensus. This scenario is conditioned by variability presented in the 
proposed analysis model. The comparative analysis of the two experiences showed 
that there are similarities especially regarding the relationship State-Society as an 
element that weakens the collaborative aspect of the governance. However, although 
both have the same political and economic context, there are also differences in terms 
of the progress of projects, mainly due to the scale and impact of each intervention, 
that because the works of urban mobility are presented in intra-urban context, while 
the São Gonçalo airport is a regional project. Thus, the complexity of meeting the 
various agendas at the expense of the expected impacts features a high political cost 
management, making this process a barrier to collaborative action. 

 
Keywords: Governance, Urban Projects, Stakeholders, Collaboration. 
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INTRODUÇÃO 

Em 30 de outubro de 2007, o Brasil foi eleito pela Fédération Internationale 

de Football Association - FIFA como país sede da Copa das Confederações FIFA 

2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. Tal escolha proporciona destaque aos 

municípios em função da concorrência para se tornarem cidades-sede dos jogos 

do mundial. As 12 cidades-sede da Copa 2014 foram escolhidas em 30 de maio 

de 2009, sendo elas: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), 

Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador (BA)1. 

Logo, a partir de tal acontecimento, a Região Metropolitana de Natal – 

RMN, conduzida por Natal, foi objeto de políticas públicas e projetos 

estruturantes. Apesar do anúncio de diferentes projetos associados ao 

megaevento, destacam-se a construção do estádio Arena das Dunas; a 

construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, obra que 

estava planejada desde a década de 1990; obras de mobilidade urbana e a 

reforma do Porto de Natal.  

Optou-se, nesse ínterim, pela realização da investigação a partir da 

seguinte pergunta de partida: Com base nos projetos urbanos de mobilidade no 

município de Natal e na construção do Aeroporto Internacional Governador 

Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, houve legados à governança ou 

prejuízos à participação social? Para responder a tal questionamento, será 

empregado um modelo teórico de governança colaborativa, aplicando 

estratégias específicas e o uso da pesquisa qualitativa, para identificação e 

análise das variáveis do estudo.   

O sucesso na execução de todos os projetos seria uma oportunidade de 

atrair visibilidade internacional à cidade, no que tange ao seu potencial turístico, 

econômico e cultural. Além disso, a melhoria da infraestrutura oriunda desse 

                                            
1 Segundo declarações da FIFA, foram estabelecidos critérios técnicos e a decisão foi tomada a 
partir das visitas feitas por especialistas da entidade e os projetos de candidatura entregues pelas 
cidades. 
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processo se tornaria o legado herdado em consequência da cidade ser palco da 

Copa FIFA 2014. Como aponta Reader (2012, p. 4): 

É cada vez mais freqüente a realização de grandes intervenções 
urbanas com diferentes dimensões e impactos sobre os territórios. 
Trata-se de um fenômeno que guarda relação com novos 
ordenamentos associados à globalização e à redefinição de 
posicionamentos dos gestores urbanos. Ajustes espaciais estão sendo 
realizados numa velocidade cada vez mais acelerada e com 
transformações territoriais que promovem novos significados para 
governos, empresas e cidadãos, especialmente nos países centrais. 
Novas territorialidades são conformadas a partir do movimento de 
atores que detêm a hegemonia dos processos decisórios voltados para 
os investimentos em projetos urbanos. Nesse contexto, os 
megaeventos esportivos podem ser abordados enquanto grandes 
projetos urbanos (GPUs) que orientam o ordenamento territorial das 
cidades sedes. 

 

Nesse contexto, criam-se janelas de oportunidades (KINGDON, 1984; 

SECCHI, 2010) voltadas à atração de investimentos e dinamização territorial. 

Essas janelas de oportunidades, ou policy window, são momentos específicos, 

de pouca duração, em que se mostra favorável à implementação de políticas 

públicas em virtude da situação vivenciada. Dessa forma, cabe ao Estado 

realizar ações com base em um planejamento estratégico eficiente, que articule 

todos os atores sociais e políticos envolvidos para a melhor gestão do processo 

político, provocando melhores resultados. 

A estratégia de atração de investimentos e de crescimento econômico por 

meio da atração de megaeventos esportivos tem sido uma tática dos governos 

para transformar a cidade num espaço de desenvolvimento, trajetória que tem 

sido denominada por David Harvey (1989) como governança urbana 

empresarial. Já para Ribeiro e Santos Júnior (2015), denomina-se governança 

empreendedorista. Independente da nomenclatura utilizada, ambos os conceitos 

se baseiam na relação entre o neoliberalismo e o empreendedorismo urbano e 

têm a finalidade de analisar a expansão e a promoção econômica do território. 

No entanto, é preciso esclarecer que não é objetivo dessa pesquisa abordar a 

discussão sobre o processo de urbanização e as problemáticas verificadas na 

cidade brasileira, tampouco abordar questões relacionadas ao debate sobre 
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megaeventos esportivos e seu legado, uma vez que as políticas estruturantes 

abordadas fazem parte desse panorama2.  

O presente trabalho objetiva discutir a ação estatal no que se refere ao 

processo político da tomada de decisões no contexto da gestão de políticas 

públicas e da participação social, identificando as arenas e stakeholders (partes 

interessadas) envolvidos nos processos decisórios desses projetos urbanos. 

Assim, pretende-se, com base no conceito de governança, analisar se, a partir 

do contexto do megaevento esportivo, nos projetos urbanos analisados, foram 

criados mecanismos institucionais de colaboração e cooperação entre os 

diversos agentes envolvidos nas intervenções urbanas anunciadas. 

Cabe assinalar ainda que essa discussão se insere em um contexto mais 

ampliado da ação estatal, pelos esforços de novos modelos de planejamento e 

gestão de políticas públicas introduzidos no contexto de redemocratização do 

país. A passagem de um Estado de padrão centralizador para um Estado 

democrático fez surgir o movimento de criação de uma nova agenda, marcada 

pela descentralização e por uma nova fase de organização do Estado brasileiro, 

distinguido pela notoriedade dada às novas possibilidades de atuação por parte 

do Estado no fortalecimento de uma gestão pública mais democrática, aberta e 

participativa.  

No tocante ao planejamento e gestão de políticas públicas estruturantes 

de desenvolvimento urbano, verifica-se que a participação e o controle social 

estão previstos constitucionalmente através do Estatuto das Cidades por meio 

dos planos diretores participativos e conselhos gestores das cidades. Além 

disso, é notável o esforço de algumas gestões locais para a implantação de 

conferências das cidades e fóruns de discussão participativos. 

Tem-se, a partir desse novo formato instituído, a falência formal do modelo 

top-down (de cima para baixo) de gestão, em que as ações estatais se davam 

de cima para baixo, numa perspectiva tecnocrática, para a adoção do modelo 

bottom-up (de baixo para cima). Agora, valorizam-se as iniciativas políticas que 

se dão de baixo para cima, por meio da pluralidade de atores sociais e políticos, 

em um horizonte tencionado a uma gestão mais democrática da ação pública. 

                                            
2 Para tanto, ver: O Jogo Continua: megaeventos esportivos e cidades (2011); Legados de 
Megaeventos Esportivos (2008); Brasil em Jogo: o que fica da Copa e das Olimpíadas? (2014). 
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Verifica-se que é nesse contexto político e institucional que a Copa do 

Mundo FIFA 2014 se insere no Brasil. Assim sendo, prontamente, cidades e 

governos locais se candidataram para sediá-la, usando como discurso e 

estratégia para atração de investimentos e realização de grandes projetos 

urbanos. Destarte, em janeiro de 2010, os governos federal, estadual e municipal 

das cidades-sede assumiram compromissos com a FIFA por meio da Matriz de 

Responsabilidades da Copa do Mundo de 20143.  

Esse pacto estabeleceu a criação de mecanismos de articulação e 

cooperação interinstitucionais entre os entes federativos e entre governo e 

demais atores ligados à realização do megaevento. Além disso, o governo 

federal, junto aos seus órgãos e bancos públicos4, lançou linhas de crédito para 

as doze cidades-sede da copa do mundo e para atores privados, tendo sido 

utilizados recursos de fundos federais destinados a programas de seguro social, 

como o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT 

que aprovou a linha de crédito especial “FAT Turismo” para financiar pequenas 

e médias empresas que tivessem afinidade com o megaevento (Portal da Copa, 

2014). Foram criadas, ainda, legislações de regime especial de contratação e 

medidas para possibilitar a desoneração tributária das atividades ligadas ao 

megaevento. 

A realização da Copa FIFA 2014 estava ligada ao atendimento de uma 

série de condições previstas na Matriz de Responsabilidade proposta aos 

governos Federal, Estadual e Municipal a fim de viabilizar as ações necessárias 

à realização do mundial. Assim, de acordo com a Matriz de Responsabilidade 

(BRASIL, 2010, p. 2), coube às gestões estaduais e municipais, entre outras 

coisas, executar e custear as intervenções urbanas de infraestrutura associadas 

às competições, a saber: 1) Mobilidade Urbana 2) Estádio e seu entorno 3) 

Entorno de Aeroportos; e 4) Entorno de terminais turísticos e portuários. Assim, 

observa-se que o desenho institucional da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, 

                                            
3 Ver anexo I. 
4 Aproximadamente um terço do valor total das intervenções presentes na Matriz de 
Responsabilidades para a Copa FIFA 2014 (US$ 3,8 bilhões) foram financiados por bancos 
federais, sendo a Caixa Econômica Federal a principal responsável pelos recursos, ao abrir uma 
linha de crédito de US$ 3,5 bilhões para obras de mobilidade urbana nas doze cidades sede 
(GECOPA, 2013). 
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estava em conformidade com o modelo cooperativo de federalismo brasileiro no 

que tange à promoção e à implementação de políticas públicas urbanas. 

Tal afirmação ganha relevo a partir da concretização, em nível federal, do 

Comitê Gestor da Copa - CGOPA, responsável por articular e concretizar as 

ações previstas para o megaevento de responsabilidade direta e indireta por 

parte da União, estabelecendo, também, a formalização de responsabilidades e 

metas das ações desempenhadas pelos estados e cidades-sede, através dos 

Comitês Organizadores Locais da Copa FIFA 2014 - COL. Vinte e cinco 

ministérios e secretarias com status de ministério compõem o CGOPA. Além 

disso, foram criados, tanto por parte do Estado como por parte da sociedade, 

grupos de controle e fiscalização que atuaram na garantia do controle social e 

transparência da Copa FIFA 2014, a exemplo do Ministério Público Federal - 

MPF, Ministérios Públicos estaduais, Tribunal de Contas da União (TCU), 

Controladoria-Geral da União (CGU), Transparência Brasil e o Instituto Ethos.  

Já em nível estadual, no Rio Grande do Norte, o arranjo institucional 

criado para a realização da Copa se concentra na Secretaria Estadual de 

Assuntos Relativos à Copa (SECOPA), que ficou a cargo de parte das obras de 

mobilidade - as quais fazem integração com as obras anunciadas pela Prefeitura 

de Natal -, da realização da Parceria Público-Privada e do estabelecimento de 

metas e monitoramento dos resultados na construção da Arena das Dunas. 

Esse momento, além de ser uma grande chance criada pelo Brasil e pelas 

doze cidades-sede para atração de investimentos e visibilidade internacional, em 

função da janela de oportunidades criada pelo megaevento, seria também a 

ocasião ideal para o estabelecimento de uma governança colaborativa e a 

implementação de novas práticas de gestão, ocasionando o fortalecimento do 

Estado e sua relação com os demais atores no desenvolvimento do país. 

Observando os dois projetos urbanos selecionados, verifica-se que 

ambos apresentaram um desafio à gestão, o que demandava capacidade 

técnica e política, em razão do alto aporte de recursos e da possibilidade de 

integração regional a partir das políticas públicas de infraestrutura que se 

comportaram num contexto "Aeroportos - Arena - Rede Hoteleira", abrangendo 

o município de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, municípios 

pertencentes da Região Metropolitana de Natal - RMN. 
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Todavia, por mais que ambos tenham sido desenhados no mesmo 

contexto, o tipo de intervenção, a escala dos projetos e os vasos comunicantes 

para a formalização da arena político-decisória devem ser alvo de reflexão a fim 

de que sejam garantidas adequadas compreensões ao final do estudo. 

O caráter regional do megaevento é evidenciado no Projeto Natal 2014, o 

qual atribui abordagens territoriais para a realização dos projetos a serem 

desenvolvidos para a Copa 2014. Identifica-se também que, ainda em 2010, 

criou-se uma agitação entre os agentes e atores metropolitanos visando à 

atração de investimentos nos demais municípios da RMN. Logo, o Parlamento 

Comum da Região Metropolitana de Natal, após debate com representantes de 

cada município, criou uma pauta de reivindicações, presente na Carta dos 

Vereadores da Região Metropolitana de Natal, destinada ao Governo do Estado 

do RN. Faz-se importante evidenciar esse acontecimento, uma vez que nesse 

episódio é possível verificar a fragilidade do ente local na promoção de projetos 

urbanos e investimentos locais; igualmente, esse foi o primeiro momento em que 

atores sociais e políticos se manifestaram por meio do “conflito” de interesses, 

em função da arena político-decisória aberta pela realização da Copa FIFA 2014 

no território potiguar. 

Assim, identificar os Stakeholders (partes interessadas) presentes no 

planejamento e na implementação dos projetos urbanos se faz necessário para 

poder analisar o caso em tela e entender a estrutura de governança presente 

nesse contexto. Assim, é possível dividir esses atores em três grupos distintos: 

Estado (Prefeitura Municipal de Natal, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 

Amarante, Governo do RN e Governo Federal), o Mercado (Setor Privado) e a 

sociedade (Grupos sociais, ONGs, movimentos sociais e demais cidadãos). 

As informações e sínteses aqui apresentadas se basearam no interesse 

acerca da governança e megaeventos, advindos da participação no Observatório 

das Metrópoles, por meio do Núcleo Natal cuja participação se deu como 

pesquisador local do projeto “Metropolização e Megaeventos: os impactos da 

Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016”, sob coordenação da Rede 

Observatório das Metrópoles/INCT/IPPUR/UFRJ. 5 

                                            
5  A participação no projeto “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 

2014 e Olimpíadas 2016” foi concentrada na elaboração de relatórios locais acerca do megaevento na 
capital potiguar e produção de artigo sobre a Parceria Publico-Privada da Arena das Dunas. 
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Soma-se a isso a necessidade de acompanhamento e futuras análises 

quanto os efeitos e causas das manifestações que ocorreram no Brasil em 

protesto aos projetos da Copa FIFA 2014.  

A escolha em delimitar o recorte metodológico da pesquisa nos projetos 

de mobilidade urbana de Natal e no Aeroporto de São Gonçalo foi baseada na 

existência de diversos interesses conflitantes no impacto e na arena política 

desses projetos, assim como pela relação institucional e territorial dos dois 

municípios, haja vista que são governos locais, pertencentes à Região 

Metropolitana de Natal, o que os tornam autônomos como entes federados.  

 

METODOLOGIA DE PESQUISA E FORMAS DE ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

A presente pesquisa trata-se de uma pesquisa dissertativa sobre 

governança, políticas públicas e participação social, tem por base um estudo de 

caso comparativo das obras de mobilidade urbana de Natal-RN e Aeroporto 

Internacional de São Gonçalo do Amarante-RN, ambos anunciados para a Copa 

FIFA 2014. De tal modo, propõe-se a compreender o modelo de gestão de 

políticas públicas, a partir de como se apresentou a prática da governança para 

a concretização dos referidos projetos. Na perspectiva acima, o trabalho foi 

desenvolvido a partir de procedimentos básicos que conduziram a sua 

formulação, ou seja, o estudo de caso teve por base um estudo de caráter 

bibliográfico e documental, coleta de dados e entrevistas e, finalmente, realizou-

se a interpretação dos dados adquiridos. 

 

 

 

 

RESPALDO TEÓRICO-METODOLÓGICO: MODELO DE ANÁLISE 

 

A base teórico-metodológica que dá sustentação a essa análise tem como 

referência o modelo de governança estabelecido por Eduardo César Marques 
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(2013) e a compreensão de governança colaborativa publicado por Hugh Kellas 

(2010). 

Após estudo aprofundado sobre o tema da governança à luz da realidade 

brasileira, Marques (2013) isolou três variáveis importantes: Participação, 

Accountability e a Permeabilidade por novos atores na definição de agendas 

(aqui entendida como arena política). Já Kellas (2010) nos mostra que a prática 

da governança só alcança o status colaborativo quando há a construção de 

relacionamentos entre as organizações; a criação de processos claros de 

tomada de decisões e responsabilização, definidos na legislação ou em acordos; 

e a capacitação da liderança política. 

 

Figura 01: Modelo de análise: governança e governança 

colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apresenta-se o modelo proposto acima porque os dois autores trabalham 

com variáveis muito próximas da hipótese aqui levantada: admite-se que mesmo 

num período excepcional de realização de um megaevento, o Estado brasileiro 

ainda não consegue assumir novas práticas de gestão colaborativa na promoção 
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de políticas públicas e, a partir disso, se pode deduzir que o processo decisório 

e a arena política em torno de projetos urbanos não são desempenhados de 

forma participativa independente do impacto ou escala da intervenção. 

Essa asseveração recai no propósito de investigar o novo modelo de 

gestão brasileira, pós Constituição Federal de 1988, a qual parte do princípio de 

que a participação e o controle social são uma questão central para o 

funcionamento e qualidade da gestão. A ideia aqui levantada é de que quanto 

mais inclusivos e consensuais forem o desenho e a abordagem da ação estatal 

- planejamento e a regulação das estratégias participativas de deliberação -, 

maiores seriam as chances de obtenção de sucesso em formas de decisões 

públicas e promoção de projetos urbanos. 

Entretanto, o sucesso disso depende de como se comportam os 

stakeholders (partes interessadas) numa determinada arena político-decisória. 

Analisar o papel dos atores políticos e sociais na formação da arena política e, 

por conseguinte, na promoção dos projetos urbanos é de fundamental 

importância para compreender como se dá a relação Estado-Sociedade nesses 

casos, questão central aqui analisada. 

O conceito de governança colaborativa determina a base teórica para a 

análise dessa questão por apontar um caminho essencial para o avanço quanto 

aos modelos tradicionais de gestão de políticas públicas adotados no Brasil, 

constituindo-se fundamental para a promoção da ação estatal inclusiva e 

democrática. Além disso, enxerga-se que o estabelecimento e a manutenção de 

um relacionamento equilibrado entre os Stakeholders (partes interessadas) 

numa determinada arena político-decisória é sine qua non para a economicidade 

dos recursos públicos investidos e para a sustentabilidade dos projetos urbanos.  

Além disso, no tocante à questão metodológica, destaca-se que pesquisa 

qualitativa é, no caso analisado, ideal para captar as variáveis contidas nos 

documentos e práticas distintas para confrontar as diferentes realidades 

percebidas sobre o mesmo objeto. Goldenberg (1999, p. 63) expressa 

claramente as múltiplas possibilidades abarcadas com a pesquisa qualitativa, ao 

destacar que “é evidente o valor da pesquisa qualitativa para estudar questões 

difíceis de quantificar como sentimentos, motivações, crenças e atitudes 

individuais”.  



19 
 

 
 

A realização do estudo qualitativo incluiu procedimentos diversos, 

combinação de técnicas necessárias a um estudo de caso comparativo, também 

pesquisa bibliográfica para identificação de autores e conceitos, bem como 

bancos de dissertações de mestrado e teses de doutorado. As informações 

qualitativas foram obtidas através de fontes primárias e secundárias, sempre na 

perspectiva de atender aos objetivos da pesquisa. Como sugere Quivy, (1998, 

p. 28), a pesquisa “não visa prever o futuro, mas captar um campo de 

constrangimento e de possibilidades, bem como os desafios que esse campo 

define”.  

Esta pesquisa adotará o método comparativo, com o intuito de comparar 

experiências de projetos urbanos que fazem parte de uma mesma conjuntura 

econômica e política, mas produziram diferentes mecanismos de participação na 

gestão pública. A análise dos casos selecionados está pautada na investigação 

das mesmas variáveis a fim de entendê-los em profundidade, garantindo a 

confiabilidade e consistência da pesquisa através de técnicas precisas e 

transparência dos instrumentos utilizados. Além disso, ressalta-se o papel e a 

percepção do pesquisador na seleção de qual abordagem o estudo de caso deve 

seguir. O problema e os objetivos da pesquisa, junto ao contexto social do 

pesquisador e do caso a ser estudado, definirão os caminhos a serem seguidos 

para a melhor interpretação do fenômeno social.  

O estudo comparativo foi realizado em dois projetos urbanos no contexto 

da Copa FIFA Brasil 2014, ambos na Região Metropolitana de Natal, ou seja, 

faziam parte do mesmo objetivo e foram desempenhadas na mesma conjuntura 

econômica e política. Nos dois projetos urbanos, a investigação focalizou os 

pontos indicados no modelo de análise proposto. 

 

A COLETA DE DADOS 

 

Com o intuito de cumprir com os objetivos do presente estudo e conseguir 

atingir as diferentes dimensões de análise que o tema abrange, o trabalho de 

pesquisa foi estruturado a partir de três eixos, sendo eles distintos e 

complementares.  

O primeiro eixo abarcou a pesquisa bibliográfica, necessária às reflexões 

feitas, particularmente direcionadas a uma abordagem crítica do processo de 
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retração do Estado, as políticas públicas e processos de gestão e governança. 

Ao mesmo tempo, a pesquisa bibliográfica foi realizada para identificar autores 

e fundamentar a discussão sobre o tema.  

O segundo eixo de pesquisa compreendeu um inventário dos relatórios, 

produtos técnicos e documentos relacionados à legislação e planejamento que 

envolvem a Copa FIFA 2014. A análise desse conteúdo permitirá a reconstituição 

do processo de definição e implantação dos principais projetos divulgados para 

o mundial. Tratam-se de leis, programas, relatórios e textos produzidos pelos 

diferentes agentes identificados, notadamente privados e públicos.  

O terceiro e último eixo de investigação abrangeu a realização de 

entrevistas com agentes do governo e demais instituições e atores que envolvem 

o processo decisório, além de participação como observador de eventos 

direcionados à participação de Natal na Copa FIFA 2014 e em reuniões que 

trataram dos projetos urbanos em questão, com debatedores e expositores dos 

representantes do Estado, do Mercado e da sociedade, através da observação 

participante. 

Em seguida, foram aplicadas as reflexões de Hugh Kellas acerca da 

governança colaborativa, usando como base de sustentação teórico-

metodológica a compreensão do conceito de governança de Eduardo Cesar 

Marques. Para isso, realizou-se a categorização da participação, accountability 

e a e permeabilidade por novos atores na definição de agendas (nesse caso, 

utilizando o conceito de arena política).  A utilização dos três eixos de análises 

supracitados será indispensável, uma vez que será necessária a investigação no 

âmbito dos canais institucionalizados de participação, a coleta de indicadores 

sobre transparência e a análise das entrevistas sobre o processo decisório do 

caso em tela. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo, 

há uma discussão aprofundada acerca da ação estatal e das políticas públicas, 

resultando na investigação e no debate quanto à utilização dos conceitos de 

governança e governança colaborativa como forma de observação e análise.  

No segundo e terceiro capítulo realiza-se a análise dos casos 

selecionados, com base no modelo proposto. O segundo capítulo aborda os 

projetos de mobilidade urbana de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Natal-RN, enquanto o terceiro capítulo aborda o projeto do Aeroporto 
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Internacional de São Gonçalo do Amarante, ambos anunciados para a Copa 

FIFA Brasil 2014 no RN. 

O capítulo final faz um balanço de forma comparativa dos projetos 

urbanos em questão, no sentido de demonstrar o legado à governança 

colaborativa e à participação social no contexto do megaevento e da gestão 

pública brasileira. 

1 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: A GOVERNANÇA COMO FORMA DE 
OBSERVAÇÃO E ANÁLISE 

O Estado é a mais importante das associações humanas e suas ações, 

dentro de determinadas restrições, possuem a capacidade de influenciar e 

realizar mudanças estruturais na realidade social e econômica. Nesse sentido, 

sua relação com o mercado e a sociedade, repetidamente, vem sendo alvo de 

debate, fazendo com que seu desígnio, sua tomada de decisão e seus efeitos 

se tornem cada vez mais importantes de ser compreendidos e bem definidos.  

O fenômeno da ação estatal se apoia na formulação e na execução de 

políticas públicas, as quais vêm ganhando destaque nos últimos anos, junto às 

tipologias que foram criadas para investigar o processo que compõe a arena 

política e decisória (SOUZA, 2007), associado ao comportamento de suas 

agências e instituições, como, por exemplo, o perfil dos governos. 

Foi na esfera da ciência social aplicada e da administração de empresas 

que se produziu o conceito de governança, o qual vem ganhando destaque e 

fazendo vanguarda no debate acadêmico referente ao comportamento estatal. 

Esse conceito sugere uma linha de observação e análise da relação entre o 

Estado e a sociedade e as políticas públicas, principalmente pela tentativa de 

compreender e coordenar as múltiplas forças causais para os resultados 

contingentes da atuação e desempenho estatal (ILYIN, 2013).  

Por conseguinte, é notória a importância de entender as características e 

a dinâmica dos processos associados ao Estado e às políticas públicas pelo 

ponto de vista da governança, uma vez que isso pode traçar um modelo de 

compreensão e problematização para questões, como, por exemplo, o 
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planejamento, implementação e avaliação; o aperfeiçoamento no desenho das 

políticas públicas; as formas de participação e deliberação junto ao processo 

decisório; assim como gerar contribuições para um melhor entendimento da 

realidade social.  

Detendo-se ao modelo proposto pela presente pesquisa, observa-se que 

o Estado atua como um agente político. Além disso, são notáveis as 

transformações que o mundo vem passando nas últimas décadas, as quais 

acabam por redesenhar as relações interpessoais, as formas de se planejar e 

agir e, principalmente, a relação entre Estado, economia e sociedade. Segundo 

Marques (1996), essas transformações ocorrem nas estruturas produtivas 

(flexibilização da produção e nos vínculos empregatícios), no padrão de 

consumo, nas formas de sociabilidade e, principalmente, no gradual desmonte 

dos estados de bem-estar, por meio das políticas de cunho neoliberais do atual 

sistema capitalista. Portanto, diante de tal fenômeno, é fundamental questionar 

qual é o papel do Estado na condução das políticas públicas, observando como 

se constituem os atores envolvidos e as diferentes capacidades de influenciar as 

estatais. 

Uma das linhas de interpretação sugerida pelo mesmo autor faz referencia 

à teoria marxista, a qual, de maneira aparente, trata da análise e justificação do 

caráter classista que tem o Estado num sistema capitalista, demonstrando a 

dualidade entre a elite burguesa, detentora do capital e dos meios de produção, 

e o proletariado, a maior parte da população sem poder de influência nas 

políticas públicas. Assim, a elite burguesa se utiliza do Estado como meio de 

manutenção do status quo por meio de políticas que atendam aos seus próprios 

interesses, enquanto que o proletariado não possui influência nas decisões 

estatais, em função de sua baixa representatividade nas arenas decisórias. 

Dessa forma, o Estado teria uma dupla função: organizar os interesses dos 

capitalistas e desorganizar os trabalhadores como classe, assumindo uma 

classe dominante e, em contrapartida, uma subordinada (MARQUES, 1996). 

Nesse contexto, se estabelece a segunda característica do pensamento 

marxista: a relação intrínseca entre capital e Estado, sendo o segundo 

influenciado de inúmeras formas pelo primeiro. Assim, visualiza-se que “há no 

capitalismo uma tensão permanente entre o mercado e o Estado.” 

(PZREWORSKY, 1995, p.8). Esse conflito está ligado ao critério de distribuição 
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das riquezas no capitalismo e ocorre no momento em que o mercado aloca 

recursos de acordo com a regra da lucratividade e da mais-valia. Enquanto o 

Estado tem por objetivo atender o critério da redistribuição de recursos de forma 

igualitária entre a sociedade, comporta-se como um ator do processo político e 

decisório. 

A partir do momento em que o Estado tem capacidade de ação, a 

depender do seu grau de autonomia e do confronto de interesses presente na 

arena política, pode optar por reforçar o capitalismo ou promover a igualdade e 

a democracia. Essa condição é colocada por Przeworsky (1995, p. 8) da seguinte 

maneira: 

Deveriam os governos intervir de algum modo na economia? Os 
Estados suprem as falhas de funcionamento do mercado, tornando a 
alocação de recursos mais eficiente? Estariam os mercados operando 
‘mais suavemente’ apenas porque são continuamente organizados e 
regulados por Estados? Ou a intervenção estatal é sempre uma fonte 
de incerteza e ineficiência? Em suma, a intervenção beneficia ou 
prejudica o bem-estar geral? Os Estados são organizações 
universalisticamente orientadas ou apenas mais um dentre uma 
multiplicidade de atores particularistas, diferenciado apenas pelo 
monopólio da coerção?  

Diferentemente da compreensão marxista, verifica-se que a leitura do 

Estado contemporâneo não deve ser realizada a partir de única concepção. 

Nesse sentido, a partir de Przeworsky (1995), são sugeridos três grupos de 

interpretação que tentam fornecer variáveis de análise quanto ao 

comportamento do Estado frente aos interesses dos cidadãos, do seu próprio 

interesse e frente aos interesses do capital. São elas: o governo do povo; o 

governo do Estado; o governo do capital. 

Em virtude disso, verifica-se que o governo do povo, por meio de seus 

agentes, representa perfeitamente os interesses do público, ou seja, atua em 

função dos interesses e das preferências dos cidadãos. Essa corrente abrange 

o governo da maioria pelo “modelo do eleitor mediano” e se utiliza, muitas vezes, 

das teorias econômicas da democracia para defender a ideia de que os políticos 

competem por apoio popular nas eleições, através da busca por votos, e ganham 

apoio proporcional ao grau de comprometimento às preferências dos cidadãos, 

gerando afinidade entre as políticas públicas e as preferências coletivas. 

(PZREWORSKY, 1995). 
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Críticas ao governo do povo são realizadas no momento em que essa 

vertente não considera que as preferências dos eleitores podem mudar durante 

o processo político e que o uso do “modelo do eleitor mediano”, através de 

preferências individuais, pode levar a um resultado que não corresponda a 

nenhuma das preferências em votação, anulando a representatividade do 

processo.  

No governo do Estado, por sua vez, as políticas públicas são percebidas 

enquanto ações desempenhadas em benefício do próprio governo. Conforme 

Pzreworsky (1995), isso ocorre em função dos próprios objetivos dos dirigentes 

estatais – que podem divergir daqueles anunciados pelo mercado e sociedade - 

e desempenho dos governos, ou seja, o governo pode agir com alguma política 

que não foi demandada por nenhum setor da sociedade. Dessa forma, essa 

interpretação se realiza no momento em que o Estado se torna autônomo. 

Segundo Pzreworsky (1995, p. 46), “o Estado é autônomo quando os 

governantes têm a capacidade institucional de escolher seus próprios objetivos 

e de realizá-los diante de interesses conflitantes”.  

A autonomia do Estado é minada pela teoria marxista, uma vez que quem 

comanda o Estado é sempre a classe dominante. Esse argumento tem por base 

a ideia de que quando o Estado passa a intervir na economia, a burguesia 

tenderá a querer controlá-lo. Dessa forma, o Estado deixaria de ser autônomo 

para ser instrumental, exceto frente ao equilíbrio de classes.  

Assim, o governo do capital surge no momento em que se evidencia o 

Estado como verdadeiro agente público do capital. De acordo com a perspectiva 

marxista, o Estado funcionaria para reproduzir o capitalismo, uma vez 

constrangido pelo mercado e proprietários das forças produtivas em função da 

acumulação. Entretanto, a literatura econômica e política sobre o tema, muitas 

vezes, se restringe à teoria marxista, de modo que a análise feita por Pzreworsky 

(1995) aponta para que as pesquisas referentes à influência e controle do Estado 

pelas forças de mercado não passem do campo da abstração para a validação 

empírica e estatística, o que impede uma reflexão consistente acerca da 

reprodução do capital pelo Estado.  

Em função disso, a questão central a ser debatida é como o capital e os 

capitalistas conseguem se inserir na arena política e influenciar o processo 

decisório no referente às políticas públicas. A esse respeito, são apontadas duas 
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teorias explicativas, sendo elas a teoria da elite no poder – que assinala a 

similaridade entre os valores dos governantes e da burguesia, fazendo com que 

as ações estatais e políticas públicas sejam realizadas a favor da classe 

dominante –, e a teoria da dependência estrutural, que está calcada no controle 

dos recursos produtivos por parte da burguesia, que poderia exercer restrições 

econômicas ao Estado no tocante ao investimento e desenvolvimento. 

Entretanto, essa teoria se mostra falsa quando testada sobre a distribuição de 

renda dos assalariados em relação à capacidade de investimento 

(PZREWORSKY, 1995). 

Frente a isso, não fica claro que o Estado esteja sendo cooptado pelo 

mercado, porém também não fica claro como e em que grau o mercado 

consegue influenciar e constranger o Estado. Nesse sentido, percebe-se a 

existência de uma “cortina de fumaça” entre a ação estatal e seu relacionamento 

com os demais atores sociais e políticos.  Nas palavras de Pzreworsky (1995, p. 

131-132), 

Nenhum dos argumentos aqui resenhados é conclusivo. As teorias que 
sustentam que os governos respondem às preferências dos cidadãos, 
como são expressas pelas eleições, são verossímeis apenas sob as 
mais restritivas condições. A prova de que as mesmas preferências 
individuais podem em geral ser agregadas em forma de diferentes 
resultados coletivos retira dessas teorias qualquer poder preditivo. As 
teorias que sustentam que os Estados fazem o que seus dirigentes 
querem, seja na versão "centrada no Estado", seja nos modelos de 
órgãos governamentais autônomos, fracassam em sustentar que a 
autonomia do Estado é inevitável. No nível macro-histórico, a 
autonomia do Estado parece depender de conflitos de grupos, 
enquanto a autonomia dos órgãos governamentais em democracias é 
altamente sensível a detalhados arranjos institucionais. Finalmente, as 
teorias que argumentam que a propriedade privada da riqueza 
produtiva restringe todos os governos, de uma maneira tal que nenhum 
governo pode agir contra os interesses do capital, encontra 
dificuldades em especificar os mecanismos que tornam efetivos esses 
constrangimentos.  

O autor nega a afirmativa marxista e aponta para uma nova concepção, a 

qual suscita a ideia de que a autonomia do Estado seria vista como uma arena 

de conflitos constantes, sejam eles entre agências e instituições do próprio 

Estado ou entre atores políticos e sociais na definição de estratégias políticas ou 

desenho de políticas públicas e definição de agendas. Logo, sua autonomia seria 

relativa. 

Isso demonstra que a produção das políticas públicas por parte do Estado, 

em diferentes momentos, é pensada para atender os objetivos e interesses 
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individuais e, em outros momentos, interesses gerais. No entanto, para cada 

governo ou para cada política pública deve haver uma investigação acerca dos 

atores políticos e sociais presentes na arena política e no processo decisório, 

possibilitando o real entendimento da relação entre o Estado e a promoção de 

políticas públicas. 

Outrossim, para o pleno entendimento da questão aqui levantada, verifica-

se que a conceituação de uma política pública está fortemente ligada com a 

concepção que se tem do Estado e das suas múltiplas agências e instituições. 

Comumente, compreende-se a política pública como uma diretriz estatal que 

motiva a utilização de recursos públicos como resposta a uma determinada 

demanda social, ou seja, o Estado em ação (DEUBEL, 2002). Todavia, Souza 

(2006, p. 24) demonstra que 

não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da 
política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir 
efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública 
é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 
através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 
(1984) sintetiza a definição de política pública como "o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer". A definição mais conhecida continua 
sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 
implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê 
e que diferença faz.  

Visto isso, destaca-se a diferenciação entre as concepções acerca da 

política pública em seu caráter holístico e histórico. O primeiro busca analisar a 

política pública como o resultado da relação entre Estado, sociedade e mercado. 

Já o segundo foi encabeçado por Laswell, que introduziu, em 1936, a policy 

analysis como forma de conciliar conhecimento acadêmico às constatações 

empíricas dos governos. Simon, por sua vez, em 1957, destacou o conceito de 

racionalidade limitada daqueles que elaboram e decidem sobre políticas 

públicas, os policy makers. Essa limitação se daria pelas informações 

incompletas, tempo para tomada de decisão e o auto interesse dos decisores, 

podendo ser superada através de um conjunto de estruturas e regras que 

minimizaria tais problemas.  

Já Lindblom questionou essa racionalidade e introduziu questões como 

relações de poder e integração entre as diferentes fases do processo decisório, 

além dos papeis das eleições, burocracias dos partidos e dos grupos de 
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interesse, sendo perguntas de partida: quem ganha o quê? Por quê? E que 

diferença faz? (SOUZA, 2006). 

Como visto anteriormente, faz-se importante ressaltar que o Estado não 

reflete somente as pressões dos grupos de interesse, sendo eles agentes ou 

atores do mercado ou da sociedade. Dessa forma, nem sempre as políticas 

públicas são definidas por aqueles que estão no poder e nem sempre servem 

apenas ao interesse da classe dominante. Defende-se uma autonomia relativa 

do Estado baseado na relação conflituosa de interesses na arena política, ou 

seja, o mesmo tem espaço próprio de atuação, embora permeável a influências 

externas e internas. Indivíduos e grupos sociais operarão no sentido de 

influenciar a ação estatal. Portanto, “la decisión es el fruto de un largo y complejo 

proceso” (DEUBEL, 2002, p. 73).6 

Para tanto, foram desenvolvidos modelos de análises e formulação de 

políticas públicas, a saber: o tipo da política pública; o incrementalismo; o ciclo 

das políticas públicas; o modelo garbage can; a coalizão de defesa; as arenas 

sociais e o modelo de equilíbrio interrompido. 7 

Por outro lado, compreende-se que, para analisar a política pública, deve-

se não só observar o ambiente externo, mas, igualmente, aprofundar nas 

questões relativas à própria política pública. Isso é possível fazendo-se a 

diferenciação entre as diferentes dimensões da política: policy (conteúdo da 

política); politics (para os processos políticos); e polity (para as instituições 

políticas). Tal diferenciação ocorre pelo fato de que as características 

socioeconômicas e políticas de uma determinada realidade não podem ser 

tratadas apenas à luz das instituições políticas e dos processos políticos, sendo 

preciso que a análise da política pública seja feita de acordo com a realidade a 

qual ela está sendo implementada. (FREY, 2000). 

Com base nisso, verifica-se que as disputas políticas e conflito de 

interesses determinam e moldam as políticas públicas no momento em que são 

planejadas, haja vista que, para conhecer a fundo a constituição de uma política 

pública, é preciso, além de entender a relação dos atores sociais e políticos 

presentes na arena decisória, conhecer a dimensão interna dos processos 

                                            
6 A decisão é fruto de um processo demorado e complexo. (Tradução livre) 
7 Ver Souza, 2006. 
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políticos-administrativos de modo a descobrir a funcionalidade dos arranjos 

institucionais e políticos.  

Devido a isso, reforça-se a ideia de realizar uma metodologia de pesquisa 

qualitativa nesta investigação, utilizando o estudo de caso comparativo, como 

uma ferramenta para buscar uma melhor reflexão quanto à complexidade das 

regularidades do processo político e institucional em questão – o caso das 

políticas estruturantes desempenhadas por Natal e São Gonçalo do Amarante – 

e, ainda, instrumentalizar todos os aspectos relacionados aos atores sociais e 

políticos. 

A fim de fundamentar tal estudo, podem ser citadas as ideias de Frey 

(2000), o qual aponta três categorias de análise de política pública: Policy 

Networks, Policy Arena e Policy Cicle. As Policy Networks se fazem grandes 

elementos de análise por que possuem a capacidade de sistematizar padrões 

quanto ao movimento de diferentes instituições e grupos sociais e políticos que 

determinaram a política pública. Já a Policy Arena estabelece as relações entre 

as diferentes áreas da política, as quais podem ser caracterizadas como 

distributivas, redistributivas, regulatórias ou constitutivas. Por fim, o Policy Cicle 

ilustra o desenho da política ou como ela está esquematizada, ou seja, definição 

da agenda, formulação, implementação, avaliação, feedback. 

Além desses modelos citados acima, verifica-se que o 

neoinstitucionalismo tornou-se uma categoria de análise que fortaleceu a 

pesquisa no campo de públicas e de políticas públicas no sentido de inserir as 

condições institucionais do processo político. O neoinstitucionalismo busca, 

diferentemente da análise marxista, trazer a importância das instituições (formais 

e informais), da história particular do país ou de determinada realidade na 

elaboração, planejamento e implementação das políticas públicas e 

consequentes relações do Estado com a sociedade e o mercado.  

A vertente do neoinstitucionalismo pode ser dividida em duas: o 

neoinstitucionalismo da Escolha Racional e o Neoinstitucionalismo Histórico. A 

vertente da teoria da Escolha Racional (neoinstitucionalismo da E. Racional) 

defende que a comunicação entre os diversos atores sociais é imperfeita, sendo 

consequência dessa falha o aumento dos custos das transações entre os atores 

sociais, políticos e econômicos. Diante desse fato, as instituições se 

configurariam como meios de diálogo e aumentariam as informações e a 
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comunicação entre os atores, diminuindo os custos de transações. Assim, elas 

seriam neutras e agiriam de forma imparcial nas dinâmicas sociais.  

A segunda vertente do neoinstitucionalismo, chamada de sociologia 

histórica (Neoinstitucionalismo Histórico), parte do princípio que as instituições 

não são completamente informadas e possuem suas próprias preferências, 

servindo para mediar as relações de conflito e cooperação entre os atores, 

definindo assim a situação política, preferências dos atores e deixando suas 

marcas como consequência. No neoinstitucionalismo histórico, as instituições 

são formadas a partir de uma construção histórica de relações sociais, pelas 

diversas organizações e movimentos sociais, o que põe a teoria sem explicações 

deterministas e unicausais, sendo o resultado contingente dessas interações 

(MARQUES, 1996). 

Visto isso, compreende-se que os processos e fenômenos sociais são 

complexos (RAGIN, 1997), igualmente à ação do Estado e políticas públicas. 

Isso significa que entender dinâmicas, resultados e fenômenos envolve um 

framework de múltiplas relações causais e uma forma de englobar o máximo de 

variáveis importantes. Logo, a escolha do objeto de estudo aqui levantado 

justifica-se em razão da necessidade de gerar contribuições para o entendimento 

da questão e ratificar a governança como uma ferramenta de observação e 

análise acerca da ação estatal e dos atores presentes na arena política e 

decisória, tentando abranger todas as questões já abordadas no texto, como 

uma visão holística e multidisciplinar que leva em consideração as mais variadas 

questões para uma análise profunda do caso em tela. 

A tentativa de gerar contribuições para o pleno entendimento dessa 

questão, e seu teste numa experiência empírica, estabelece a justificativa e 

esforço para essa pesquisa. 

1.1 AS ORIGENS DO DEBATE SOBRE AS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

Na tentativa de visualizar e compreender como se deu a produção e o 

desenvolvimento do conceito da governança, verifica-se que a literatura mostra 
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o artigo de Ronald Coase, “The Nature of The Firm” (1937)8, como sendo a 

primeira vez em que o termo foi utilizado. Embora durante 30 anos não tenha 

gerado grandes debates, foi nos anos 70 que Oliver Wiliamson resgatou e 

contribuiu amplamente para a divulgação e especialização do conceito (MILANI 

E SOLINÍS, 2002; DOLLABRIDA, 2011). 

Assim como Coase, Wiliamson entendia a governança como custos de 

transações dentro de um mercado ou de uma organização. Milani e Solinís 

(2002) apontam que suas contribuições sugerem que a relação e complexidade 

de trocas geram custos, e fazer escolhas é deliberar a partir de preços. Nesse 

sentido, a promoção da governança, ou ainda, uma firma integrada – com 

coordenações eficazes e desenvolvimento de redes, questionando as 

hierarquias internas, os contratos e as aplicações de normas para se moldar a 

um novo modelo de integração vertical por organizações globais e em rede –, 

estabeleceria a redução desses custos de transação (MILANI E SOLINÍS, 2002). 

Por outro lado, aponta-se como um evento importante nesse processo de 

desenvolvimento do conceito, ainda em 1975, o debate sobre o tema da 

governabilidade das democracias, fruto da crise do Estado-providência e da 

necessidade de reforma do então modelo de Estado e da relação Estado-

cidadãos. Em razão disso, foi elaborado o Relatório da Comissão trilateral9, 

preparado por Crozier, Huntington e Watanuki, apontando que os problemas de 

governabilidade, presentes nas grandes democracias do mundo, estariam 

ancorados no aumento das demandas estatais e na escassez de recursos 

financeiros e humanos e capacidade de gestão de seus governos. Para Milani e 

Solinís (2002, p. 272), 

a partir da constatação das deficiências do Estado, as teorias políticas 
passaram a reconhecer que os atores não-estatais se forjam cada vez 
mais uma legitimidade para defender e promover o bem público. O 
Estado não mais deteria, de maneira exclusiva, o monopólio da 
promoção desse bem público, nem de sua definição. Tratar-se-ia 
também de definir o espaço público no qual se produz a democracia 
atualmente, um espaço público constituído de uma rede complexa de 
interesses, de interações entre atores e escalões de intervenções 
políticas.  

                                            
8 Coase (1991), em Williamson e Winter (orgs.), The Nature of The Firm (New York, Oxford: 
Oxford University Press, 1937. P. 18-33). 
9 Fórum de discussão privado fundado em julho de 1973 por iniciativa de David Rockefeller, tendo 

a missão de promover o diálogo político e econômico entre as nações da América do Norte, 
Europa e Japão. Sua primeira reunião foi em Tóquio, em outubro de 1973. 
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Essa nova perspectiva de ação do Estado fez com que o conceito de 

governança deixasse de possuir uma visão macro, voltada aos mercados 

globais, para se transfigurar num modelo que suplantava a necessidade dos 

governos e instituições locais intervirem no campo político para efetivarem 

reformas econômicas e institucionais. Pelo menos foi com esse panorama que o 

Banco Mundial, no final dos anos 80, reformulou o termo “Governance”. De 

acordo com Milani e Solinís (2002, p. 272-273), 

segundo a interpretação presente, por exemplo, no relatório do Banco 
Mundial de 1994, a razão dos diversos fracassos dos PAS, sobretudo 
em suas dimensões sociopolíticas, estaria assim ligada não à natureza 
das relações entre as agências do sistema de Bretton Woods e as 
administrações dos países do Sul, ou à maneira como se desenvolvem 
as liberalizações do comércio e das finanças em escala mundial, mas 
sobretudo a "má governança" reinante nos países em vias de 
desenvolvimento. Esse foi o discurso da cooperação internacional em 
geral. Na prática, as administrações dos países do Sul deveriam ser 
reformadas para melhor responder às exigências da eficácia e da 
rentabilidade economicistas inerentes aos PAS. Foi assim que toda 
uma série de programas nacionais de reforma do Estado (programas 
nacionais de "boa governança") surgiram na África, na Ásia e na 
América Latina. Esses programas foam (e são) freqüentemente 
acompanhados de políticas de descentralização e de formação às 
técnicas do "New Public Management.  

Para o Banco Mundial, governança é “a maneira como o poder é exercido 

na gestão dos recursos econômicos e sociais de um país em desenvolvimento”; 

por outro lado, a literatura acadêmica, ainda segundo Milani e Solinís (2002, p. 

273), sugere que a governança seja “um processo complexo de tomada de 

decisão que antecipa e ultrapassa o governo”. Já Hoffmann (2013) avança na 

formulação do conceito e aborda a governança como uma forma de 

compreender o fenômeno da ação estatal e políticas públicas, necessariamente 

quando este envolve uma “nova partilha de poder”. Igualmente, Dollabrida (2002) 

aponta a governança como um espaço público em constituição, cujos processos 

de negociação entre atores sociais garantiriam a descentralização da autoridade 

e das funções ligadas ao ato de governar. 

Observa-se, assim, uma nova organização da divisão de poder, arranjada 

por novas visões e modelos de planejamento, as quais resultam de um ambiente 

reformista, porém de expansão e aprofundamento da democracia. Além de 

destacar uma nova visão de políticas ligadas ao território, também são 

evidenciados o comportamento desses atores baseado num espectro político de 

grupos de interesses e sua capacidade de constrangimento e permeabilidade na 
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definição das políticas públicas e ação estatal, assim como da arena política e 

decisória. 

Desse modo, percebe-se ser impossível apontar uma teoria geral da 

governança. Esse conceito, algumas vezes enxergado como um fenômeno da 

arena política, muitas vezes possui formulações e olhares particulares e 

conflitantes. Por conseguinte, procurar fazer formulações acerca da essência e 

dos fundamentos gerais se faz bastante válido no intuito de leituras 

interpretativas, mas tomando cuidado para não encerrar qualquer ideia.  

Nesse sentido, o quadro a seguir foi retirado de Milani e Solinís (2002. p. 

274), sendo aqui reproduzido para facilitar o entendimento acerca das diferentes 

formas de compreensão da governança: 

 

Quadro 1: As visões da governança 

 

1) A governança enquanto Estado mínimo: baseado na necessidade da 

redução dos déficits públicos, esse uso da governança refere-se a uma nova forma de 

intervenção pública e ao papel dos mercados na produção dos serviços públicos (Gery 

Stocker); 

 

2) A governança corporativa: oriunda das teorias do management, a 

governança corporativa acentua a necessidade de eficácia, assim como a 

accountability na gestão dos bens públicos (Tricker); 

 

3) A governança enquanto "New Public Mangement" (NPM): o NPM prega 

a gestão e os novos mecanismos institucionais em economia, através da introdução de 

métodos de gestão do setor privado e do estabelecimento de medidas incitativas 

("incentives") no setor público; 

 

4) A "boa governança": utilizada originalmente pelo Banco Mundial com 

referência a suas políticas de empréstimos, a boa governança é uma norma que supõe 

a eficácia dos serviços públicos, a privatização das empresas estatais, o rigor 

orçamentário e a descentralização administrativa; 

 

5) A governança enquanto sistema sociocibernético: a governança pode ser 

considerada "as the pattern or structure that emerges in a social-political system as 
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common result or outcome of the interacting intervention efforts of all involved actors" 

(Jan Kooiman). As palavras centrais dessa definição são a complexidade, a dinâmica 

das redes e a diversidade dos atores. O mundo político seria assim marcado pelas co-

estratégias: a co-gestão, a co-regulação, assim como as parcerias público-privado. J.N. 

Rosenau sugere, por exemplo, que ao governo tangem "actvities backed by formal 

authority", ao passo que à governança tangem "activities backed by shared goals"; 

 

6) A governança enquanto conjunto de redes organizadas: a governança 

refere-se a "managing networks that are self-organizing". Considerando que o Estado 

é um dos atores (a não mais o único e exclusivo ator) no sistema mundial, redes 

integradas e horizontais (ONGs, redes profissionais e científicas, meios de 

comunicação) desenvolvem suas políticas e modelam o ambiente desse sistema 

(Rhodes). 

 

Adaptado a partir de RHODES, 1996. 

Fonte: MILANI E SOLINÍS, (2002. p. 274). 

 

A partir das ideias destacadas no quadro, percebe-se a existência de 

diversas formas de definição do conceito aqui estudado. Todas essas visões e 

formulações acerca da governança levaram o termo a ganhar visibilidade, 

contribuindo também para sua múltipla interpretação e prática. Assim, o conceito 

tornou-se um “umbrella concept” ou conceito guarda chuva.  

Todavia, é plausível considerar que, junto ao desenvolvimento do 

conceito, verifica-se a existência de duas grandes visões em disputa. De um 

lado, a governança é percebida como processo democrático e plural frente à 

arena política e decisória que tem por objetivo a especialização da ação estatal 

em referência a um desenvolvimento econômico e social. Do outro lado, aponta-

se o projeto político e econômico que está voltado à experiência internacional de 

ajustes neoliberais e de reforma do Estado que também prega a inclusão de 

novos agentes e atores na esfera de influência e decisão das políticas públicas, 

no entanto, como busca por eficiência, contingenciamento e flexibilidade da 

responsabilidade do Estado em objetos públicos.  

Nesse trabalho, procura-se compreender governança como a dinâmica 

entre múltiplos agentes e atores, por meio de um “processo democrático”, que 

consequentemente afetará decisivamente as relações de poder no campo da 
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resolução dos conflitos, especialização da ação Estatal e planejamento das 

políticas públicas. A partir disso, portanto, deve-se observar que uma questão 

torna-se comum a todas as variações do conceito: o grau das instituições 

democráticas no sentido da inserção de novos atores políticos e escalas 

decisórias, dificilmente reconhecidas, como de fundamental importância. A 

seguir será destacada a relação entre a governança e a participação social no 

Brasil.  

1.2 GOVERNANÇA E DEMOCRACIA: UMA RELAÇÃO DINÂMICA ENTRE 
PARTICIPAÇÃO, ACCOUNTABILITY E ARENA POLÍTICA 

Além de todos os argumentos já apontados afins à ação estatal e políticas 

públicas, a justificativa pela escolha dessa abordagem está centrada na 

interpretação da governança, também, como um fator democrático. 

 Faz-se importante destacar que a literatura acadêmica especializada 

afirma que o mundo viveu, na década de 1970, uma terceira onda 

democratizante que, apoiada no uso desses novos termos – a exemplo da 

governança – confirmou essa revolução com ênfase no processo da gestão 

governamental e processos de governo. Uma prova disso é a incorporação da 

mudança entre os modelos de planejamento e ação top-down (de cima para 

baixo), para um modelo de parceria recíproca entre os atores da arena política e 

decisória por uma nova ordem política (ILYIN, 2013). 

Com o intuito de esclarecer as concepções apresentadas, cabe destacar 

a diferenciação entre os conceitos de governo e governança para Terry McGee 

(2010, p. 28): 

Embora haja definições formais [dos conceitos de governo e 
governança], deve-se reconhecer que eles são "idealizações teóricas" 
e que há muitos tipos diferentes de governos e de governanças. As 
definições tradicionais enfatizam a distinção entre "governo" - sistema 
político pelo qual um grupo de pessoas é administrado e regulado e no 
qual níveis governamentais diferentes possuem responsabilidades 
diferentes, que envolvem a autoridade / responsabilidade de criar e 
impor leis e regulamentos - e "governança" - aquilo que o governo faz. 

Nesse sentido, pode-se destacar a experiência recente do Brasil que, 

durante a década de 1970, passou por um momento de ditadura militar, baseada 

num planejamento centralizador, portanto top-down (de cima para baixo), mas 
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que, a partir de 1988, sob a égide de uma nova Constituição, adquiriu novos 

valores e paradigmas de planejamento descentralizado e participativo.  

Essa forma de planejamento e gestão passou a ocupar as agendas de 

políticas públicas no país e novos conceitos passaram a ser debatidos, como 

participação, accountability, espaços de decisórios e de conflito, a 

representatividade, e outros tantos relativos à democracia e ao processo de 

democratização.  

Com essa nova perspectiva, as instituições públicas passam por um 

processo de reformulação dos seus objetivos; a esse respeito, Frey (2013) 

apresenta uma classificação do que passariam a ser instituições democráticas 

numa perspectiva de governança. Pelo lado da administração pública, seriam 

aquelas que tiveram a capacidade de superar a gestão compartimentada por 

áreas valorizando formas de cooperação tanto entre setores como entre agentes 

(entende-se agentes desde grupos sociais, indivíduos, até municípios de RMs 

que tem poder de decisão num contexto de arena), incentivando a participação 

social na prestação do serviço público. Pelo lado sociológico, a atenção se 

desloca para a capacidade de mobilização e organização da sociedade para 

atuar de forma participativa e contínua na vida política do espaço público.  

Assim, observa-se que a governança compreende a realidade política e a 

administração púbica a partir do momento em que o Estado garante um 

relacionamento equilibrado com a sociedade, a qual tem papel chave no que diz 

respeito à manutenção e qualidade da democracia, uma vez que desempenharia 

o papel de construir, de forma conjunta e colaborativa, políticas públicas.  

Em Marques (2013), pode-se encontrar a principal tese que traduz o 

conceito de governança. Partindo de uma discussão internacional, o autor faz 

considerações acerca da governança aplicada ao contexto de Brasil. Para isso, 

baseia-se na ideia de que “Public policies are based on the connections between 

several actors, within institutional environments and crossing organizational 

boundaries. These interactions involve conflicts, interests, ideas and inequalities 

of political resources”.10 

                                            
10 Políticas Públicas estão baseadas nas conexões entre os diversos atores, dentro de ambientes 
institucionais que atravessam as fronteiras organizacionais. Estas interações envolvem conflitos, 
interesses, ideias e desigualdades de recursos políticos (Tradução livre). 
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Ao que se percebe, tal visão consegue retomar a multiplicidade de atores 

envolvidos no processo político e decisório (grupos grandes e pequenos lutando 

por recursos num espaço de conflito) a partir de uma lógica institucional, mas 

que não se limita às fronteiras formais institucionais. Portanto, essa 

compreensão é apontada como uma visão mais prática da ideia de governança 

e está associada aos acontecimentos históricos que modificaram radicalmente a 

ação estatal ou às metodologias inovadoras de gestão na administração pública. 

No caso do Brasil, os processos que tiveram início nos municípios pela 

urgência da descentralização pós-regime militar trouxeram questões bastante 

peculiares para as dinâmicas de gestão das cidades, desde a questão da 

descentralização das responsabilidades até macrorreformas de gestão. Baseado 

nessas mudanças específicas do Brasil, Marques (2013) define governança a 

partir da relação dinâmica entre três variáveis.  

A primeira foi o processo de redemocratização dos Estados nacionais. 

Esse processo tem como resultado a entrada de novos atores, mudanças de 

valores e reordenamento do poder. No Brasil, esse movimento se deu em 1988 

com a promulgação da Constituição Federal. O país criou a possibilidade legal 

da participação de novos atores em espaços institucionalizados de gestão e a 

garantia de participação nos processos decisórios. A eficiência desses espaços, 

contudo, é de fundamental importância, haja vista a grave situação no que diz 

respeito aos resultados finais e à eficiência dessa participação11. 

O segundo fator atrelado à concepção de governança, e que advém do 

primeiro fator, vai além da participação e inclui também a possibilidade de 

fiscalização de todo o processo. Entende-se como accountability o processo 

pelos quais os agentes públicos devem promover a transparência e prestação 

de contas das atividades realizadas pelo setor público. Segundo Espinosa 

(2007), 

toda vez que a administração pública se torna mais transparente e 
acessível à população, em contraste com os cenários que prevaleciam 
anteriormente, quando a opacidade, o patrimonialismo, a 
discricionariedade da classe política e a corrupção constituíam 
aspectos característicos predominantes [...] cria condições para a 
obtenção de melhores resultados. 

                                            
11 Para tanto ver: GOHN (2002); AVRITZER (2010). 
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Portanto, tem-se a compreensão de que a transparência e a prestação de 

contas, bem como a possibilidade de interação entre diversos atores, propicia 

avanços nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas. 

Por último, ainda segundo Marques (2013), um último fator que deve ser 

observado quando se pensa em governança é o processo de reforma do Estado 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso iniciado em 1995. Tal 

processo interpretava governança como “financial and administrative conditions 

that a government has to transform into reality the decisions it makes”12 

(BRESSER, 1997 apud MARQUES, 2013) e o processo de decisão política 

entendido como outra questão, governability. O processo de reforma baseou-se, 

principalmente, numa reforma administrativa que redesenhou as fronteiras da 

ação estatal, definindo áreas especificas para ação do Estado, e outras que 

foram privatizadas e passadas ao mercado privado ou para a sociedade, como 

se pode observar: 

The proposal included a redrawing of State boundaries, defining 
exclusive areas for state action and others which would be either 
publicized (in the sense of becoming public but not state-owned) or 
privatized. The reform managed to approve several legislations, but 
was not successful when it came to implementation, according to its 
own formulator (MARQUES, 2013)13. 

Os resultados desse processo interferiram diretamente na dinâmica do 

Estado e nas formas de planejar as políticas públicas, desde a relação com os 

atores sociais e políticos até mesmo nos processos de definição da agenda 

pública. 

No sentido do exposto, a governança pode ser compreendida como a 

relação dinâmica entre participação (instituições criadas, eficiência da 

participação, grau de participação), accountability (transparência dos processos, 

prestação de contas, forma de fiscalizar as ações e exigir respostas) e, por 

último, a relação da ação estatal e permeabilidade por novos atores na definição 

de agendas, em concorrência com os outros dois fatores. Sendo assim, não 

                                            
12 As condições financeiras e administrativas que um governo tem para transformar em realidade 
as decisões que toma (tradução livre) 
13 A proposta incluía a redefinição das fronteiras do Estado, definindo espaços exclusivos para 
ação estatal e outros que se tornaram públicos (não estatal) ou privatizados. A reforma conseguiu 
aprovar várias normativas, mas não quando se tratava de uma implementação bem-sucedida 
(tradução livre). 
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existiria uma boa governança ou o seu oposto, uma governança ruim, de modo 

que o que a governança se propõe é observar o resultado desses fatores, sem 

juízo de valor, mas constatando o fato em si e os resultados. 

É importante observar que todos esses fatores sobre a governança 

ocorrem em momentos diferentes, mas todos eles são fatores institucionais 

muito importantes para compreender o papel do Estado. O estudo da 

governança, portanto, levanta questões político-administrativas que são 

consideradas importantes no entendimento da dinâmica das ações estatais e 

políticas públicas claramente conectadas ao debate acerca da relação entre 

Estado, sociedade e mercado. 

Além disso, destaca-se que conquistar essa condição de cooperação 

entre os Stakeholders na arena político-decisória requer o diálogo dos diversos 

governos e seus órgãos, numa perspectiva de colaboração e coordenação por 

meio do arranjo federativo, assim como a participação e controle social. Mas a 

quem cabe essa responsabilidade? São muitos os desafios para que essa 

colaboração aconteça, como, por exemplo, o fato de a compreensão do 

problema poder divergir entre os governos e organizações, fazendo com que a 

perspectiva política se sobreponha às prioridades de demandas concorrentes; a 

sociedade pode ir contra ações propostas por não possuir poder de influência no 

processo de tomada de decisões; a transformação de um diálogo pautado na 

colaboração pode se dar de maneira incipiente e a tentativa de exercer o 

consenso nas decisões pode ser ainda mais difícil, principalmente se tratando 

de ações regulatórias ou financeiras. (KELLAS, 2010). Isso remete ao papel dos 

governos locais – principal agente dos casos em tela –, e apoia a reflexão do 

tema da colaboração a partir do conceito de governança. 

O governo local, nesse caso, ficaria responsável por provocar práticas em 

parceria com os stakeholders (partes interessadas) e o público, garantindo o 

envolvimento de ambos no processo político e efetivação das ações propostas. 

Além disso, Bevir (2011) aponta que esse deve ser um processo compartilhado, 

negociado e deliberativo, através de instituições adequadas e de um suporte 

legal para o desenvolvimento de ações afins à governança. 

No Brasil, os governos locais ganham notoriedade no que tange ao 

processo de gestão e planejamento para o melhor aproveitamento das 

oportunidades criadas. Assim, considerar novas formas de atuação estatal, 
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centrada no caso em debate, requer refletir a respeito do papel atribuído ao 

poder local em relação à cidade e seus projetos urbanos estruturantes, refletindo 

se há ou não mudanças quanto às formas tradicionais de gestão. 

Esse processo de reformulação da ação estatal, além de ser projetado 

pela constitucionalização do federalismo brasileiro, foi inspirado nos modelos 

internacionais de reforma gerencial do Estado, desempenhados através de uma 

descentralização financeira, política e administrativa. Logo, os municípios – 

agora como um ente federado – tornaram-se responsáveis pelo planejamento e 

gestão de políticas públicas. 

Por conseguinte, observa-se um duplo direcionamento quanto à análise 

que deve ser realizada. A priori, a participação do poder local na concepção das 

políticas públicas; e a posteriori, a possibilidade de um maior envolvimento da 

população junto ao poder público local no desenho dessas mesmas políticas.  

Deve-se pontuar que, frente à distribuição de competências entre os entes 

constitutivos, esperou-se a formalização de um federalismo colaborativo, já que 

a Constituição Federal de 1988 delimita competências concorrentes e 

compartilhadas entre os três níveis de governo. Contudo, quando analisada a 

desconcentração de iniciativas políticas para esferas subnacionais, verifica-se 

que esse não é um processo isento de problemas, visto que a divisão de 

competências, na realidade, possui falhas quanto ao arranjo institucional e às 

diretrizes claras de regulação e intermediação entre os níveis de governo, 

fazendo com que o desenho de um sistema de colaboração se comporte como 

um modelo competitivo (FARAH, 2000; SOUZA, 2006). 

Portanto, quer seja pelo processo ideológico atribuído ao novo ideário 

gerencial do Estado, dado ao fortalecimento da esfera local, a qual ganha cada 

vez mais notoriedade no processo de desenvolvimento e competição em escala 

global; quer seja pelo forte movimento localista presente no momento do 

desenho da estrutura institucional e funcionamento da federação, as gestões 

locais hoje são responsáveis pela promoção de políticas públicas com base na 

mediação socioeconômica, territorial e política. Apesar disso, não foram levadas 

em consideração as capacidades técnica, política e fiscal para atender essas 

novas demandas e responsabilidades, o que gerou um impacto negativo no 

cumprimento de suas funções (ANDRADE, 1996; ARRETCHE, 1999; FARAH 

2006). 
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Como bem apontam Souza (2006), Andrade e Clementino (2007) e 

Filgueiras e Andrade (2010), a Constituição Federal de 1988 ampliou as 

atribuições municipais e ampliou, também, a participação do poder local nas 

receitas tributárias. Entretanto, esse aumento não é suficiente para atender com 

eficiência áreas como assistência social, educação, saúde e urbanismo. Pelo 

contrário, observa-se que a motivação da descentralização fiscal foi de natureza 

política, não seguiu uma estratégia deliberada de planejamento por interesses 

de ordem técnica ou econômica buscando efetividade das ações estatais. Além 

disso, a capacidade fiscal e de implementação de políticas públicas por parte 

dos governos locais é altamente diferenciada da União, que ainda concentra a 

maior parte dos recursos públicos. Foi dado o incentivo ao planejamento local 

através da prerrogativa de elaboração da Lei Orgânica, da obrigatoriedade do 

Plano Diretor para municípios com população superior a 20.000 habitantes e do 

Orçamento Plurianual de Investimentos, porém o sistema tributário brasileiro 

induz o município a uma guerra fiscal, na qual existe uma disputa principalmente 

em relação à atração de mercado para seus territórios. Nesse caso, adquire 

vantagem aquele município que teve seu crescimento pautado, historicamente, 

em grande intervenção estatal advinda da União. 

Frente à realidade econômica dos municípios brasileiros, algumas 

cidades não tem força política e econômica para atrair investimentos e realizar a 

gestão de projetos urbanos de desenvolvimento. Com isso, Rolnik e Somekh 

(2002, p. 107) afirmam que 

a maior parte das redes de infra-estrutura estão hoje sob a esfera de 
poder estadual ou federal. Por outro lado, como se trata de redes que 
ultrapassam as fronteiras de um município, dificilmente uma cidade, 
isoladamente, tem força política para determinar a estratégia de 
investimentos e gestão dessas infra-estruturas. Entretanto, a presença 
ou ausência dessas redes de serviços, sua qualidade e disponibilidade 
no território municipal é absolutamente determinante do próprio modelo 
de gestão territorial, com enormes impactos na economia das cidades. 
No caso das metrópoles ou aglomerações urbanas contínuas, a 
questão é ainda mais grave: a descentralização e o aumento da 
autonomia municipal acabaram evidenciando claramente a não 
legitimidade e representatividade dos organismos existentes de gestão 
metropolitana, contribuindo para esvaziá-Ios ainda mais, quando não 
para extingui-Ios. O tema da gestão territorial da infra-estrutura ficou, 
assim, como uma das questões em aberto. 

 

Assim, analisar o papel do poder local no que tange à formulação e 

implementação de políticas públicas e projetos urbanos se torna uma difícil 
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tarefa, uma vez que, apesar dos avanços institucionais que fortalecem e 

legitimam uma autonomia municipal e corroboram para a prática da governança, 

existe uma crônica dependência financeira. Por conseguinte, a esfera local fica 

dependente de acesso a operações de crédito ou negociações políticas – que 

lhes garante repasses intergovernamentais ou emendas parlamentares 

mediados pelo sistema político-partidário –, abrindo espaço para fragilidade 

orçamentária e clientelismo, pelas negociatas e interesses políticos individuais, 

o que tem dificultado a concretização de um novo modelo de gestão pública, 

pautado na participação e no controle social. 

Esse processo também produziu uma nova configuração do espaço 

decisório, marcada pela pluralidade dos atores sociais e políticos e, 

consequentemente, pelo conflito entre Estado, mercado e sociedade. De tal 

modo, os agentes de Estado deveriam atuar de modo a converter efetivamente 

as ações estatais em ações públicas e a sociedade controlando e forçando o 

Estado à promoção do desenvolvimento, de forma que um sem a presença do 

outro não complete o objetivo esperado. (DINIZ, 1995; NOGUEIRA, 1998; 

FARAH, 2000; SOUZA, 2006; FILGUEIRAS E ANDRADE, 2010). 

Nesse sentido, a seguir será enfocada a governança no contexto dos 

projetos urbanos estruturantes, ressaltando-se, para tanto, as análises acerca 

da governança e identificando qual sua melhor prática para a análise dos casos 

propostos; a saber, serão debatidas a governança metropolitana, governança 

territorial e governança colaborativa. Isso se mostra fundamental, uma vez que 

todas elas apresentam pontos de concordância com o contexto socioeconômico, 

territorial e político do estudo proposto. 

1.3 GOVERNANÇA E POLÍTICAS ESTRUTURANTES: APROXIMAÇÃO DO 
CONCEITO COM O OBJETO DE ESTUDO 

Conforme é possível visualizar, a evolução do conceito de governança foi 

significativa. Em virtude disso, observa-se ainda a definição de novas práticas 

de governança, como a governança urbana, a governança territorial, a 

governança metropolitana, a governança política, governança empresarial, 

governança colaborativa e governança participativa. Todas essas práticas, 
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enfoques ou modelos de interpretação da governança sugerem uma reflexão 

aprofundada sobre determinadas temáticas e perspectivas da realidade, seja 

pelo viés da análise sobre arranjos institucionais e ação do Estado, seja pelo 

espaço de conflito político e promoção do controle social, ou ainda, pela 

abrangência dos efeitos gerados pós-tomada de decisões.  

Nesse sentido, observa-se que os projetos estruturantes que garantem a 

realização de megaeventos possuem conotações diversas e uma complexidade 

intrínseca quanto a sua dimensão institucional, política, territorial e escalar, 

simbólica e social. De tal modo, baseando-se no critério de afinidade com o 

estudo de caso proposto, será realizada uma análise sobre a governança 

metropolitana, a governança territorial e a governança colaborativa, a fim de, em 

seguida, discutir os processos ligados aos projetos estruturantes supracitados.  

É significativa a discussão entre aspectos comuns e conflitantes desses 

conceitos para expor a melhor perspectiva a ser aplicada ao caso aqui suscitado. 

Uma forma prática de aplicação dos prepostos elegidos diz respeito às obras de 

mobilidade urbana e ao novo aeroporto estarem posicionados no município de 

Natal e São Gonçalo do Amarante, ambos pertencentes à Região Metropolitana 

de Natal. Nesse sentido, observa-se que atores políticos e sociais ligados à 

escala metropolitana fizeram uma tentativa de exercer um papel nos processos 

decisórios vinculados ao megaevento, o que exigiria uma agenda rica de 

experiências e formas compartilhadas na definição e implantação de políticas 

públicas entre os municípios envolvidos. Nesse sentido, a governança 

metropolitana seria a melhor escolha para fazer essa análise?  

O interesse pela governança metropolitana é análogo ao seu caráter 

territorial e ao processo político-institucional das ações públicas que lhe dizem 

respeito. A questão metropolitana, no Brasil, está diretamente ligada ao nível de 

institucionalização e coordenação de cada governo estadual ou municipal, uma 

vez que não há definições claras quanto à gestão das metrópoles. Distinções 

são feitas em relação àquelas regiões que possuem um caráter institucional bem 

definido, as que são coordenadas por um nível institucional e político superior, 

possuindo uma estrutura concreta de regulação (BORJA E CASTELLS, 2004).  

Nessa perspectiva, a linha de análise e observação adotada seria a de 

integração dos municípios da RMN como agentes dentro do processo decisório 

para facilitar o investimento em grandes projetos, infraestrutura e a implantação 
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das políticas públicas integradas voltadas ao megaevento, como um fator de 

desenvolvimento regional. 

Entretanto, nota-se que a regulação das regiões metropolitanas 

brasileiras deve ser realizada pelos estados federados coordenando os 

municípios. Todavia, não há um ornamento jurídico que defina quais são as 

diretrizes básicas que a gestão metropolitana e a operação de políticas públicas 

devem seguir14. Portanto, fica a cargo dos governos estaduais o estabelecimento 

de instituições próprias responsáveis por algum tipo de planejamento. Ao mesmo 

tempo, o ente estadual, frente a essa responsabilidade constitucional, se mostra 

com uma definição de papéis um pouco confusa. Nesse sentido, Abrucio (2010, 

p. 45) expõe que os governos estaduais agem “atuando em alguns pontos na 

provisão direta de serviços e com um papel de coordenação regional pouco 

desenvolvido, os governos estaduais parecem ser os que menos se adaptaram 

a uma forma articulada de provisão de políticas públicas”. Isso faz com que fique 

a cargo dos municípios qualquer tentativa de articulação política e institucional. 

Assim sendo, analisar o megaevento nessa perspectiva limitaria o estudo 

de caso a uma discussão pontual sobre a tentativa de inserção de atores sociais 

e políticos junto a municípios da RMN na esfera política de decisão, sobre as 

políticas anunciadas para o mundial, exclusivamente pela busca de recursos e 

investimentos em seus territórios. Tal posicionamento acabaria por desviar as 

“lentes” de observação em relação ao comportamento das instituições de gestão 

metropolita direcionada a diferentes níveis de capacidade governamental para 

atender todas as exigências requeridas ao megaevento. Além disso, a análise 

recairia em questões técnicas e exclusivas à questão urbana e metropolitana 

fugindo ao foco da pesquisa e a abordagem proposta ao conceito de governança. 

Por outro lado, e também ampliando a discussão sobre as obras 

estruturantes para a Copa FIFA 2014 em nível nacional, pode-se vislumbrar a 

aplicação da governança territorial para explicar o estudo de caso em tela, uma 

vez que o objeto estava arquitetado a partir de uma articulação vertical do Estado 

brasileiro, por exigência da Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA), para a promoção das políticas públicas que viabilizassem o evento em 

todo o território nacional. Destaque-se, ainda, que os processos de 

                                            
14 O Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015) ainda não se aplica nesse 
contexto. 
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financiamento e coordenação da ação estatal estiveram respaldados pelas 

circunstâncias do federalismo brasileiro e dos arranjos político-administrativos 

criados em função do megaevento. 

É preciso frisar que a FIFA, por meio de suas exigências para escolher o 

país como sede da Copa do Mundo de Futebol, criou um ambiente político, 

econômico, simbólico e cultural que favoreceu a consolidação de um regime 

urbano baseado em grandes projetos de reestruturação de cidades que visavam 

atender grandes reformas urbanas fundamentadas numa matriz de 

responsabilidade firmadas entre as gestões Federal, Estadual e Municipal. 

Apesar disso, observa-se que o conceito da governança territorial está cunhado 

a partir da descentralização político-administrativa, tema já abordado neste texto 

como aspecto reformista do Estado em função dos problemas de 

governabilidade apontados às grandes democracias do mundo.  

O tema da descentralização político-administrativa é abordado 

recorrentemente na literatura especializada e autores como Fernando Abrucio, 

Sonia Fleury e Valdir Dollabrida possuem publicações recentes sobre o tema, 

respectivamente em âmbito do Brasil e da América Latina. Esses autores 

concordam que essa temática está centrada nos desafios da coordenação 

federativa, problematizando sua trajetória e resultados. Além disso, observa-se 

que esse trajeto esteve pautado na descentralização do poder político e de um 

aumento do poder no nível local, porém, nos países latinos, assim como no 

Brasil, continua a tradição centralista, principalmente no que se diz respeito ao 

poder econômico. Neste sentido, Dollabrida (2011, p. 40) aponta que "a 

associação entre sistema político centralizado e autoritário e clientelismo político 

é fruto dessa relação perversa entre os níveis local e nacional que caracteriza o 

processo de construção do Estado na América Latina”.  

O fenômeno da descentralização, juntamente com o conceito de 

governança territorial, está estabelecido segundo duas linhas de pensamento: 

(1) transferência de recursos financeiros e encargos para as unidades 

subnacionais de governo, levando em consideração o caráter institucional e 

implicações administrativas desse processo; (2) trajetória processual da 

desconcentração de poder em sua dimensão social, territorial e política - em 

consonância com Estados federados -, que corrobora com a ideia de uma maior 
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proximidade e controle social no processo de formulação, implementação e 

controle das políticas públicas (Dollabrida, 2011). 

Assim, nota-se que a governança territorial teria como pressuposto 

integral um arranjo federativo descentralizado de poder, no qual o controle da 

ação estatal se daria através de “redes de poder socioterritorial”. Essas redes 

seriam constituídas por segmentos da sociedade organizada que garantiriam um 

caráter participativo e democrático ao processo decisório da gestão territorial. 

Igualmente, Dollabrida (2011, p. 19) aponta que o desenvolvimento (local, 

regional, territorial) ganharia significado no seguinte aspecto:  

um processo de mudança estrutural empreendido por uma sociedade 
organizada territorialmente, sustentada na potencialização dos 
recursos e ativos (genéricos e específicos, materiais e imateriais) 
existentes no local, com vistas à dinamização socioeconômica e a 
melhoria da qualidade de vida de sua população. 

Mediante a isso, pode-se apontar a governança territorial como sendo a 

perspectiva mais abrangente para empregar neste estudo de caso, uma vez que 

abarca parte dos conteúdos essenciais já discutidos sobre o conceito de 

governança. Porém, essa parece ser uma visão estritamente voltada ao 

desenvolvimento pelo resultado das ações provenientes da inclusão de novos 

atores no processo decisório, já que não aponta formas de análise ou 

procedimentos metodológicos que forneçam embasamento para a análise de 

situações reais, apontando apenas o resultado da formação de redes territoriais 

como finalidade para ações mais democráticas. Essa é uma condição vital para 

a realização desse conceito, mas não alcança a complexidade das múltiplas 

relações causais do espaço político e institucional em que a ação estatal se 

configura. 

Ressalta-se, então, o conceito de governança colaborativa como a melhor 

vertente teórico-conceitual para fazer a análise deste estudo de caso, posto que 

apresenta a capacidade de alcançar as diferentes dimensões de análise que o 

tema abrange, ou seja, abarca a questão do conteúdo das políticas públicas, dos 

processos políticos inerente a elas e ao relacionamento dos atores sociais e 

políticos em disputa e possibilita, também, formulações quanto à essência das 

instituições pelo viés de um ambiente público ampliado.  
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Apesar de novo, o conceito de governança colaborativa, vem sendo 

amplamente debatido, principalmente no ambiente acadêmico internacional. 

Para Ansell & Gash (2007), governança colaborativa seria 

 

uma estrutura de governo na qual uma ou mais organizações públicas 
conseguem diretamente engajar atores não estatais em um processo 
de tomada de decisões coletivo, que é, formal, orientado pelo consenso 
e deliberativo e tem por objetivo fazer ou implementar políticas 
públicas, gerenciar programas ou bens públicos (Ansell e Gash, 2007, 
p. 2) 

 

Igualmente, para Terry Mc Gee (2010, p. 29), 

deve-se entender que governança colaborativa é um conceito que 
abrange muitas variedades de mecanismos colaborativos, desde a 
colaboração internacional até a colaboração nacional, entre as três 
esferas governamentais, e, em nível urbano, entre as municipalidades 
e as cidades. A princípio, é importante distingui-la da visão tradicional 
de governo enquanto sistema político no qual um grupo de pessoas é 
administrado e regulado e níveis diferentes de governo possuem 
responsabilidades diferentes, com autoridade para criar e aplicar leis e 
regulamentos e exercer governança, que é o que os governos fazem. 

Nesse sentido, percebe-se que a governança colaborativa ultrapassa a 

perspectiva de análise e observação para fazer referência, também, à 

capacidade de coordenação e cooperação, ou seja, a existência de arranjos 

colaborativos em diferentes níveis, cujo empreendimento seja de qualquer um 

dos agentes ou atores políticos e sociais presentes na arena política-decisória – 

por meio da criação de redes internas e externas entre Estado (na figura de suas 

agências e instituições), mercado e sociedade –, empenhados na intensificação 

da ação estatal, respeitando democraticamente seus constrangimentos e 

reduzindo os conflitos constantes através da consolidação de pactos de 

planejamento e gestão (MCGEE, 2010; NEVES, VELLOSO WOJCIECHOWSKI, 

2010). 

A prática da governança colaborativa em determinado momento pode se 

confundir com o processo político da formação da agenda pública, contudo essa 

confusão assume apenas o caráter da mediação de conflitos para a tomada de 

decisão consensual, não levando em consideração que o exercício da 

governança sugere a inclusão de todas as partes interessadas na arena política, 

em iguais condições de controle. 

Uma das controvérsias apresentadas a esse ponto em específico sugere 

o equívoco em debater um processo abrangente e participativo na formalização 
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da agenda pública para as ações voltadas ao megaevento porque aquela já era 

uma pauta dada, com todos os acordos firmados com a FIFA. Porém, é preciso 

deixar claro que isso aconteceu em âmbito federal e, com exceção dos estádios 

e arenas multiuso, não envolveram os demais projetos urbanos anunciados 

pelos governos municipais. O espaço de tempo entre 2007 e 2009, período em 

que o Brasil foi eleito e que as cidades sede foram anunciadas, seria suficiente 

para a realização desse debate político, condição garantida pela legislação 

brasileira. 

Corroborando com essa ideia e produzindo formulações acerca de 

administrações colaborativas, Hugh Kellas (2010, p.111) demonstra que  

a governança colaborativa se baseia na premissa de que uma 
abordagem inclusiva e consensual [...]. A governança colaborativa bem 
sucedida se apoia em três características principais: construção de 
relacionamentos entre as organizações; criação de processos claros 
de tomada de decisão e responsabilização, definidos na legislação ou 
em acordos; e capacidade de liderança política. 

 

No sentido do exposto, optou-se por trabalhar com a governança 

colaborativa em função de essa visão ser a mais abrangente dentre as 

compreensões aqui debatidas, abarcando as diretrizes gerais do conceito de 

governança e ainda sugerindo um modelo interpretativo que vai além de um 

simples diagnóstico da participação, accountability e arena política. Assim, é 

possível, por meio de tal análise, realizar um estudo ampliado do caso, com 

ênfase nas arenas político-decisórias e arranjos institucionais de gestão; nos 

processos de definição de coalizões frente ao constrangimento da ação estatal; 

nos processos de planejamento e gestão das políticas públicas; no controle 

social; na organização de uma agenda pública que fortaleça e acelere o 

desenvolvimento local e nacional. 

Para isso, será acrescido à análise da participação, da accountability e da 

arena política o debate de três características: construção de relacionamentos 

entre as organizações; criação de processos claros de tomada de decisão e 

responsabilização, definidos na legislação ou em acordos; e capacitação da 

liderança política. 

O item a seguir inicia a discussão acerca dos casos selecionados para o 

presente estudo, ressaltando-se os elementos necessários à compreensão dos 
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processos envolvidos na realização das obras de mobilidade planejadas em 

razão da escolha de Natal como uma das sedes dos jogos da Copa do Mundo 

de 2014.  
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2 PARTICIPAÇÃO, ACCOUNTABILITY E ARENA POLÍTICA: O CASO DAS 
OBRAS DE MOBILIDADE PARA A COPA FIFA 2014 EM NATAL - RN 

Natal15 é capital do Rio Grande do Norte e, como foi dito anteriormente, 

foi eleita em 2009 como cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, 

concentrando os principais investimentos associados ao evento esportivo.  

Nesse contexto, coube ao Comitê Gestor da Copa do Natal 201416, 

instituído pelo Decreto Municipal nº. 8.885 de 24 de setembro de 2009, a 

responsabilidade por coordenar as ações voltadas à realização do megaevento, 

incluindo os projetos urbanos. Com relação à Matriz de Responsabilidades da 

Copa FIFA 2014, importa registrar que tal matriz aponta que o planejamento e a 

execução das ações voltadas para os jogos devam ser colaborativas. Assim, o 

Art. 3º do decreto supracitado mostra que os órgãos municipais integrantes do 

Comitê Gestor da Copa 2014 e às Comissões Executivas devem: 

I – articular-se com os órgãos estaduais integrantes do Comitê Gestor 
da Copa 2014, com os órgãos dos Poderes Públicos Federal, Estadual 
e Municipal e com a iniciativa privada; 

II – promover, com recursos públicos de todas as esferas de Governo 
e/ou com capital privado, mediante contrato administrativo ou qualquer 
outro ajuste ou ato que atenda ao mesmo fim, através de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso, nos termos da legislação 
em vigor, a contratação de obras e serviços técnicos especializados, 
de forma a cumprir as condições definidas pela FIFA e pela CBF para 
realização do evento esportivo mundial; e  

III – apresentar ao Comitê Organizador Local/FIFA relatórios 
circunstanciados sobre a execução dos projetos e programas 
necessários à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 na 
Cidade do Natal, nos termos do calendário definido previamente. 

 

                                            
15 O município de Natal tem uma população estimada em 862.044 habitantes, numa área de 
167,264 km², segundo o IBGE 2010. Além disso, identifica-se um Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal – de 0,763 (IDHM 2010). 
16 Esse Comitê possuía atribuições relacionadas ao monitoramento, ao aprimoramento e à 
efetivação das ações necessárias ao cumprimento do calendário de eventos definidos pela FIFA 
e pela CBF para a realização da Copa 2014 na Cidade do Natal.   O Comitê Gestor de Natal 
tinha a seguinte composição: I – Secretário Chefe do Gabinete Civil; II – Secretário Municipal de 
Planejamento, Fazenda e Informação Tecnológica; III – Procurador-Geral do Município; IV – 
Secretário Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer; e V – Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo. À época, a secretária de Planejamento do município do Natal também 
atuava como secretária executiva do Comitê. 
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Além disso, baseado na própria Matriz de Responsabilidades da Copa 

FIFA 2014, os governos local, estadual e federal deveriam agir 

colaborativamente para concretizar as ações voltadas para o megaevento.  No 

caso específico das obras de mobilidade anunciadas para o megaevento no Rio 

Grande do Norte, verifica-se que haveria obras referentes à integração 

metropolitana17 que ficam sob a responsabilidade do Governo do Estado, e 

outras circunscritas aos limites institucionais da capital do estado, as quais 

estavam a cargo da Prefeitura Municipal do Natal, como foi o caso do corredor 

estruturante Zona Norte/Arena e as obras no entorno do Arena das Dunas18. 

Enfim, todas as obras se encontram na matriz de responsabilidades firmada pelo 

município e teriam cronogramas definidos para serem executadas, conforme 

figura abaixo: 

                                            
17 Entre as obras estão: i) construção e manutenção de vias que interligam o eixo de 

acesso do novo aeroporto à cidade de Natal; ii) acesso ao Arena das dunas e sua ligação ao 
complexo hoteleiro da região, viabilizando então o fluxo turístico para a Copa FIFA 2014. 

18 Além desses projetos a Prefeitura de Natal também ficou responsável pela implantação 
de Plataformas de Embarque e Desembarque para passageiros dos transportes coletivos; 
reforma e ampliação de Passeios Públicos (calçadas acessíveis) e Sinalização (Ruas e Trânsito). 
Essas ações completariam a proposta de reestruturação urbana em mobilidade, de 
responsabilidade do município de Natal para a Copa da FIFA 2014. 
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Quadro 2: Quadro Projetos e ações de mobilidade urbana anunciados 
pelo Governo do RN e Prefeitura Municipal de Natal. 

 

FONTE: Portal da Copa, 2013. Disponível em < http://www.copa2014.gov.br/>. Acesso em: 

06/11/2013 

 

Visto isso, identifica-se que há uma relação definida quanto às 

responsabilidades dos governos, bem como fica claro que o Governo Federal, 

por meio da Caixa Econômica Federal, é o grande financiador dessas obras. 

Foram previstos os gastos de 315,7 milhões de reais, enquanto que os governos 

estadual (R$ 78,1 milhões) e municipal (R$ 45,8 milhões) foram os grandes 
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responsáveis pela execução dos projetos, os quais foram alterados ou ainda 

estão sem conclusão. 

Isso remete à questão da autonomia municipal e à crônica dependência 

financeira dos governos locais frente ao atual modelo do federalismo fiscal 

brasileiro, ambos os pontos tratados na introdução dessa dissertação. Mesmo 

que haja avanços institucionais que fortalecem e legitimam uma autonomia 

municipal e corroboram para a existência de um modelo baseado na governança, 

na prática isso se mostra ineficaz, em virtude da liderança política desse 

processo ser pautada pelo poder econômico, abrindo espaço para a competição. 

Além disso, observa-se a questão da colaboração entre os entes federativos.  

Na realidade, as obras de mobilidade deveriam compor um projeto urbano 

integrado de desenvolvimento, porém verificou-se, na prática, que a articulação 

entre os níveis estadual e municipal ficou aquém do necessário para uma 

adequada implementação daquelas obras, algo confirmado por representantes 

do executivo municipal. Uma evidência disso é que o governo estadual 

concentrou as ações da Copa na Secretaria Extraordinária da Copa de 2014 - 

SECOPA, na figura do então secretário Demétrio Torres19. Como aponta a 

Entrevistada Nº 3 (Representante da APAC e Comitê Popular da Copa), 

Não tinha nenhuma articulação entre eles. Muito engraçado como, 
sobretudo na gestão de Micarla, o governo municipal e o governo 
estadual não tinham absolutamente nenhum diálogo.  [...] No Governo 
do Estado, Demétrio Torres foi o cara mais louco, de expulsar a gente 
da sala dele. Ele e aquela Alexina, secretária de obras do Governo do 
RN, eles chegavam com um único discurso em todos os lugares: “O 
projeto é esse, esse que vai acontecer e não tem mais discussão. O 
dinheiro já está em caixa e não vai voltar”. 

  

Essa afirmação evidencia claramente o relativo descompasso político 

entre as duas gestões (Micarla de Sousa – PV e Iberê Ferreira – PSB, e 

posteriormente com Rosalba Ciarline – DEM, esta no período 2011-2014). O que 

se observou foi uma conjugação de esforços para a candidatura de Natal como 

cidade-sede, capitaneados pelas gestões da então prefeita de Natal e do 

                                            
19 Pontua-se que para a realização dessa pesquisa foram várias as tentativas de marcar 

uma entrevista com o secretário Demétrio Torres, inclusive sendo enviados ofícios oficiais pela 
UFRN. O titular da SECOPA-RN nos recebeu uma única vez e, quando indagado sobre obras 
em atraso e responsabilidades do Governo do RN, cancelou a reunião e se recusou a responder 
novas perguntas.  
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governador do estado.  No entanto, a crise política e o consequente descrédito 

em relação à administração municipal contribuíram para aprofundar a 

desarticulação entre município e estado, comprometendo, por conseguinte, o 

estabelecimento de ações cooperativas sólidas.  

Em relação a isso, a Entrevistada Nº 3 (Representante da APAC e Comitê 

Popular da Copa) nos fala: “Eu não sei o que a união atuou juntos aos dois entes, 

mas em relação às obras ele só aprovou os projetos e liberou o dinheiro, com 

cooperação da Caixa Econômica Federal”. Por outro lado, em visita ao Comitê 

Gestor da Copa de Natal e à Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), 

a Entrevistada Nº 01 (Representante da Prefeitura Municipal de Natal) mostra 

que: 

Eu era mais responsável pela Matriz de Responsabilidades [...] O 
governo federal tinha, também, um Comitê Gestor dele e na parte de 
segurança que foi uma parte super importante na Copa, a segurança 
em seus diversos níveis, nacional como um todo, eles fizeram essa 
integração com os municípios e com os estados como um todo. Se 
trabalhou junto e foi muito bem, assim, pra que tudo ocorresse com 
tranquilidade para que uma cidade tivesse condições de receber as 
pessoas. Esse relacionamento, em relação ao financiamento dos 
projetos urbanos, eu não tenho nem como dizer como foi. Os maiores 
problemas aconteceram na Gestão anterior, na gestão de Micarla, o 
governo federal aprovava os projetos e liberava o dinheiro. Eu 
chamava Alexandre e o titular da SEMOV e perguntava como estavam 
as ações ponto por ponto.  

 

Para a análise aqui realizada foi escolhido o projeto do Corredor 

Estruturante “Zona Norte/Estádio Arena das Dunas”, na medida em que se tratar 

de uma intervenção urbana na escala intraurbana20 e por ser a obra que mais se 

aproxima do ente municipal. O referido projeto se divide em três etapas: i) 

elaboração do Projeto Básico/Executivo; ii) realização das Desapropriações; e 

iii) execução das obras.  

Num primeiro momento, ainda na Gestão Micarla de Souza (PV), ocorreu, 

em 2011, o anúncio do projeto Corredor Estruturante “Zona Norte/Estádio Arena 

das Dunas”, tendo como eixo orientador do discurso a ideia de promover 

articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade no município de 

Natal. As etapas que garantiriam a implementação das obras da Zona Norte 

                                            
20 Projetos urbanos que possuem interesses muito mais dispersos e às vezes contraditórios 
dentro da sua arena decisória, com uma maior possibilidade de conflitos entre os stakeholders 
(partes interessadas) locais, com regulação municipal. 
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estavam pautadas na elaboração do projeto básico e estudos de concepção que 

subsidiariam a concepção do projeto executivo realizado pela Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOPI. Os recursos financeiros 

para a realização dos investimentos seriam viabilizados pelo Governo Federal 

através de contrato de repasse, tendo a Caixa Econômica Federal - CEF como 

agente financeiro e responsável também pela análise técnica final dos projetos. 

Ainda como parte integrante de todo esse processo associado ao projeto e suas 

etapas, se fez necessário obter os licenciamentos ambientais junto à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB da Prefeitura do Natal e o 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA, órgão que 

faz parte da administração estadual. Com o projeto executivo aprovado e as 

licenças emitidas pelos órgãos competentes, pôde-se então realizar o processo 

licitatório, o qual também foi analisado e aprovado pela CEF que, em seguida, 

emitiu autorização para início de obra.  

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-Estrutura e a 

Secretaria Adjunta de Planejamento de Obras da Copa 2014 da cidade de Natal 

(NATAL, 2011), esse corredor estruturante seria concretizado a partir da 

finalização de intervenções, sendo elas: 

 

• Corredor Estrutural Oeste, BR-226: 

Reestruturação da malha viária na Rua Felizardo Moura e na Avenida 

Napoleão Laureano (BR-226), trecho correspondente a 4.780,00 

metros de comprimento, situado entre a Cabeceira da Ponte de Igapó, 

na Zona Norte, passando pelo Complexo Viário da Urbana até o 

encontro com a Avenida Capitão Mor Gouveia, na Zona Oeste. Nessa 

nova estrutura projetada a via comportará 03 faixas por sentido de 

tráfego, sendo uma com exclusividade para o uso do transporte de 

massa, além de canteiro central, ciclovia e passeios para pedestres. 

Serão implantados, ao longo, tratamentos de Paisagismo e 

Iluminação assim como todos os elementos que facilitem a 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e para a 

população em geral;  

 

• Complexo Viário da URBANA: 
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A construção engloba um viaduto, a reestruturação do viaduto 

existente e os acessos e alças da via, com pista dupla e acessibilidade 

de pedestres;  

 

• Reestruturação Geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia, 

Construção de Pontilhão Elevado e Túnel: 

A reestruturação da via, para criação da terceira faixa de rolamento 

com corredor exclusivo para ônibus, acontecerá em 3,8km. O 

pontilhão sobre a linha férrea, seguindo o mesmo padrão da avenida. 

No entroncamento com a BR-226 será construído um viaduto para a 

livre circulação. 

 

Figura 02: Corredor Estruturante – Zona Norte/Estádio Arena das 

Dunas – Lote 01 – Copa FIFA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2012. 

 

Foi nesse momento, ainda em 2011, após o anúncio dos projetos 

desenvolvidos pela Prefeitura de Natal, que foi possível a manifestação dos 

atores políticos e sociais frente a uma arena política bem materializada. Parte da 
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população de Natal pontualmente fez oposição à realização do megaevento na 

cidade no período da sua escolha como cidade sede; isso se deu em função do 

caráter simbólico e ideológico do evento esportivo aliado à propaganda positiva 

realizada pelo governo e empresas privadas em relação ao possível crescimento 

econômico gerado. 

O governo brasileiro alimentou altas expectativas em relação aos efeitos 

positivos do megaevento; prova disso foi a previsão de geração de 720 mil 

empregos, atração de, pelo menos, 600 mil turistas estrangeiros e impactos 

econômicos de até 142 bilhões de reais na economia interna do país. Esses 

números foram dados como exemplo para justificar a realização da Copa do 

Mundo de 2014 aqui no Brasil. 

Os principais agentes desse processo foram a União, a Caixa Econômica 

Federal e a Prefeitura Municipal de Natal, contudo, observa-se que não houve 

um diálogo com o propósito de influenciar o processo político, o planejamento e 

a implementação de tais ações. Ocorreu, nesse contexto, uma parceria entre 

financiadores e executor em relação aos projetos urbanos e ações técnicas 

coordenadas para segurança dos jogos e eventos já no período da realização da 

Copa 2014. Isso se confirma quando a Entrevistada Nº 1 (Representante da 

Prefeitura Municipal de Natal) fala que: 

A questão colaborativa correu muito na questão da segurança, na 
questão de delimitar espaços públicos, de quem é quem. Por exemplo, 
em torno da Arena o governo do estado era o responsável; com relação 
ao FanFest, o responsável era a prefeitura. Agora isso não queria dizer 
que um não necessitasse da ajuda do outro.  Por exemplo, na FanFest 
a gente precisava da ajuda do governo do estado pra segurança, então 
trabalhou-se junto com eles para que houvesse em torno daquela festa 
para aquela população que ali viria ver os jogos, né? A transmissão 
dos jogos. Assim como, também, a mobilidade pública nossa, que é a 
STTU, também fazia parceria com o governo do estado pra aquela área 
ali delimitar os espaços que eram da FIFA, dos patrocinadores. Então 
a organização teve que ser muito integrada essa gestão. Porque um 
dependia do outro. 

Por mais que houvesse o discurso uníssono entre a classe política de que 

existia um novo projeto de infraestrutura para o país e que esse seria o legado 

da Copa FIFA 2014, a cooperação e colaboração das diferentes escalas de 

poder, em relação aos projetos urbanos em tela, se comportaram a partir de uma 

base contratual presente na matriz de responsabilidades firmada para o 

megaevento. Nesse sentido, as decisões governamentais tomadas de forma 
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unilateral ou com base em diálogo restrito não foram capazes de criar um 

envolvimento nos termos do conceito de governança entre os stakeholders 

(partes interessadas), principalmente no que se refere à inclusão social e ao 

envolvimento da sociedade civil nas decisões, conforme será abordado no 

próximo item.  

 

2.1 PARTICIPAÇÃO 

Como visto na introdução dessa dissertação, a organização do Estado 

brasileiro vem sendo pautada por uma agenda baseada na descentralização e 

na gestão pública mais democrática. Consequentemente, são valorizadas as 

iniciativas políticas que ocorrem de baixo para cima, por meio da pluralidade de 

atores sociais e políticos na arena decisória e na promoção de políticas públicas.  

É nesse contexto político e institucional que a Copa FIFA 2014 e a 

realização de grandes projetos urbanos devem estar inseridas. No caso das 

obras de mobilidade urbana anunciadas para Natal, aponta-se a atuação de um 

grupo de atores sociais e políticos que tomou para si a representação da 

“sociedade”, agindo pela: (1) reivindicação de informações e de transparência no 

processo decisório das decisões públicas e de funcionamento das instâncias de 

participação popular; (2) pela defesa e promoção do meio ambiente e de um 

projeto de cidade sustentável. Ressalta-se ainda que, nesse contexto, houve o 

embate institucional e judicial pela garantia dos direitos humanos e direito à 

moradia das pessoas que residiam na área a ser desapropriada em função das 

obras propostas. 

O acesso a informações, a transparência no processo decisório das 

decisões públicas e o funcionamento das instâncias de participação popular 

constituíram um problema crucial para o monitoramento das ações voltadas ao 

mundial e, principalmente, das obras de mobilidade urbana que estão sob a 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Natal.  

O direito fundamental de acesso à informação, garantido pela 

Constituição Federal, nesse caso foi negado e aquilo que deveria ser executado 

em conformidade com os princípios da gestão pública na garantia da 
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transparência e da democracia participativa não aconteceu. Dessa forma, houve 

o aprofundamento do conflito existente entre Estado e sociedade haja vista a 

impossibilidade dos indivíduos de participarem de modo efetivo da tomada de 

decisões que os afetam diretamente, como foi o caso das obras de mobilidade 

urbana em Natal. Um exemplo disso são os sites da Prefeitura de Natal e do 

Governo do Estado que funcionaram como mera formalidade, já que foram 

omissos em relação à divulgação de informações. 

Nesse ínterim, ressalta-se o posicionamento do Comitê Popular da Copa 

do Mundo em Natal que realizou várias representações oficiais, com baixa taxa 

de sucesso, junto à Secretaria Especial da Copa – SECOPA/RN e à Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOPI, a fim de provocar o 

poder público no sentido de fazer cumprir a legislação referente à publicidade 

das ações administrativas, como é o caso da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Uma das representações oficiais realizadas pelo Comitê Popular, dessa 

vez junto ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, versou sobre a 

efetivação e o funcionamento das instâncias oficiais de participação popular. 

Esses conselhos se comportam como um espaço de participação popular na 

gestão pública e podem desempenhar, conforme o caso, funções de 

fiscalização, de mobilização, de deliberação ou de consultoria. Assim sendo, em 

07 de Dezembro de 2011 realizou-se a primeira reunião do Conselho da Cidade 

de Natal – CONCIDADE. 

Foi no Plano Diretor de Natal de 2007, através dos Arts. 93º, 95º e 96º, 

que o CONCIDADE teve respaldo pela primeira vez, dando subsídios para sua 

criação. Assim, o sistema de planejamento e gestão urbana do município de 

Natal, no tocante à estrutura de controle social e participação, deixaria de ser 

algo fragmentado para atuar de acordo com uma composição baseada no 

Conselho da Cidade. O Art.93º do Plano Diretor de Natal, por exemplo, mostra 

que as ações de planejamento e gestão urbana devem ser acompanhadas 

através de cinco conselhos subsidiando tecnicamente o CONCIDADE, a saber: 

Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE; Conselho Municipal de 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM; Conselho Municipal de 

Trânsito e Transportes Urbanos – CMTTU; Conselho Municipal de Habitação de 

Interesse Social – CONHABIN; e Conselho Municipal de Saneamento Básico – 
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CONSAB. A esse respeito, o Entrevistado Nº 4 (representante da Prefeitura 

Municipal de Natal e do CONCIDADES) nos mostra que: 

Quando o CONCIDADES foi criado, os outros conselhos que já 
existiam, tô falando principalmente o COMPLAN, CONHABINS, etc. 
esses conselhos não necessariamente emanaram o CONCIDADES. 
Quer dizer, o CONCIDADES foi uma proposta meio que a parte do que 
acontecia nos outros conselhos, então quando o CONCIDADES foi 
criado os outros conselhos continuaram sua vida normal sem  se 
perguntar o que o CONCIDADES fazia, então criou uma certa relação 
estranha, ou seja, a prefeitura, mesmo criando formalmente o 
CONCIDADES, ainda acabava legitimando os outros conselhos que já 
existiam há mais tempo, mais especialmente  o COMPLAN, porque boa 
parte das competências do CONCIDADES, o COMPLAN sempre 
encampou: revisão do Plano Diretor, aprovação de grandes projetos, 
etc. Não é que tenha um conflito, na verdade o COMPLAN deveria ter 
sido, nesse interim, revisado e atualizado para acompanhar. Então 
esse é um primeiro conflito que não é um conflito jurídico, não há 
problema nenhum nisso, mas é institucional, na medida que o 
CONCIDADES todo mundo acha ele bonito, mas ninguém sabia muito 
bem o que fazer com ele. 

 

O CONCIDADE funciona como um conselho gestor de políticas públicas 

e ganha destaque no caso em tela por ter sido concretizado no mesmo período 

da realização da Copa FIFA 2014. O CONCIDADE tem caráter consultivo, 

deliberativo e propositivo, além de reunir representantes do poder público e da 

sociedade civil, constituindo-se parte integrante da gestão urbana do Município 

e do Sistema Nacional de Política Urbana. 

O caráter paritário do conselho garante à discussão do caso em questão 

a análise do comportamento de diferentes grupos de interesses, uma vez que 

múltiplos atores estão congregados no mesmo espaço, o qual faz parte do 

arranjo institucional de ação estatal, tendo ligação direta com a Prefeitura 

municipal de Natal e, também, com a sociedade por meio de seus 

representantes. 

Entretanto, houve problemas na concretização do conselho; não só a Lei 

Municipal nº 6.013, que dispõe sobre a regulamentação do CONCIDADE, foi 

aprovada apenas em 10 de dezembro de 2009, dois anos depois do prazo 

estabelecido, como também seus conselheiros só foram nomeados através de 

portaria em 2011 e o seu regimento interno foi aprovado apenas em 04 de julho 

de 2013, ou seja, quatro anos de atraso. Segundo o Entrevistado Nº 4 

(representante da Prefeitura Municipal de Natal e do CONCIDADES) isso se deu 
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em função da mudança de gestão conflituosa entre Carlos Eduardo (PDT) e 

Micarla de Sousa (PV). Segundo ele: 

Quando vem Micarla, houve um esforço de fazer a coisa funcionar, 
então é ela quem dá posse aos conselheiros. Então esse gap de tempo 
é porque você tinha o término de uma gestão anterior com uma 
campanha política conflituosa, já que o candidato do prefeito não 
ganha, e ganha uma adversária mortal dele. Então quando esse 
CONCIDADES aparece, daqui que Micarla entendesse que ”trem” é 
esse, que esse não era um projeto de Carlos Eduardo, mas sim da 
prefeitura, demorou um bocado. E quem assumiu naquela época, tanto 
no gabinete civil - porque o CONCIDADES está ligado ao Gabinete 
Civil -, quanto nas outras secretárias demorou um pouquinho a 
entender o que era isso. Eu me lembro que nas primeiras reuniões do 
CONCIDADES, que ocorreram no gabinete do prefeito, tinha uma certa 
dificuldade de a gente lembrar pra administração na época que “isso 
não era assim e aquilo não era assado, e isso não era assim”. Então 
esse gap foi devido a isso: houve uma quebra da continuidade 
administrativa; uma troca de secretariado relacionado a isso; há 
conselheiros da prefeitura, que tinham grande peso, e teve que se 
reajustar, de sair pra entrar gente; e o próprio contexto político daquela 
época. 

 

O conselho é presidido pelo prefeito de Natal ou pelo titular da Secretaria 

do Gabinete do Prefeito, possuindo um total de 48 membros titulares e seus 

respectivos suplentes e é organizado obedecendo ao critério de 40% de 

representação do executivo municipal e 60% de representantes da sociedade. 

Dessa parcela destinada à sociedade, 28% são para os Movimentos Sociais e 

Populares, 7% para Entidades Empresariais, 10% para Entidades Sindicais, 

4,5% para Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, 4,5% para Entidades 

Profissionais e 6% para Organizações Não Governamentais (ONG’s). 

Conforme demonstrado acima, destaca-se, mais uma vez, a variável 

política no processo institucional e decisório quanto à promoção da participação 

e controle social. A figura do CONCIDADE ganha singularidade nesse sentido 

em função do seu funcionamento e da transição de diferentes gestões políticas 

à frente do executivo municipal e, consequentemente, por duas presidências do 

conselho. Entre 2007 e 2014, período de concretização do conselho, tivemos 

duas gestões de Carlos Eduardo (PDT), que havia governado a cidade entre 

2002 e 2008 e depois teve seu mandato iniciado em 1º de janeiro de 2013. Outro 

período abrange a gestão Micarla de Sousa (PV), que ficou responsável pelo 

executivo municipal entre 2009 e 2012, não completando seu mandato.  
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A transição entre as gestões do PDT e a gestão do PV está diretamente 

ligada à criação do conselho, o período de inércia do conselho e a retomada de 

suas atividades. Esse também é o período em que a cidade de Natal ganha o 

título de cidade-sede da Copa FIFA 2014 e desenvolve seus projetos para a 

realização do megaevento. Assim, segundo os promotores de Justiça do 

Ministério Público do Rio Grande do Norte, 

a importância da implantação e funcionamento do CONCIDADE 
traduz-se na necessidade de se discutir com os representantes dos 
segmentos sociais interessados as políticas públicas para a cidade. Os 
projetos de mobilidade urbana e as demais obras e atividades 
destinadas à preparação da cidade para sediar os jogos da Copa do 
Mundo de Futebol de 2014 são exemplos de assuntos que podem ser 
perfeitamente discutidos no Conselho (MPRN. 2011). 

Apesar disso, é importante que se diga que nunca houve nenhuma 

discussão substancial sobre projetos da Copa dentro do CONCIDADES, o que 

aconteceu foi que o conselho realizou reuniões, por pressão popular e por 

pressão do MP-RN, para receber o Comitê Popular da Copa e os responsáveis 

e engenheiros dos projetos. Essas reuniões aconteciam quase como palestras, 

não houve nenhuma medida processual que deliberasse sobre qualquer tipo de 

decisão ou encaminhamento. Isso fica claro ao analisar as atas de reuniões, as 

quais não fazem nenhuma referência a isso. Ficou claro, ainda, que existia um 

debate, mas o mesmo era meramente informativo, sem capacidade de interferir 

diretamente nos projetos que estavam em curso. 

Essas reuniões se caracterizaram mais como um espaço de acesso a 

informações (as que não vinham sendo divulgadas) que um espaço de 

participação propriamente dito. Quando perguntado se o CONCIDADES é um 

espaço que tem a capacidade de promover a participação e o controle social o 

Entrevistado Nº 04 (representante da Prefeitura Municipal de Natal e do 

CONCIDADES) fala que: 

Limitado, porque em grande medida as reuniões do conselho são muito 
pontuais e tem temas do conselho que eu não demandei ou não estou 
diretamente demandando, então toda vez que aparece uma agenda, 
ela não foi fruto de um debate nem interno porque essa articulação não 
foi feita. [...] então você cria uma coisa que só nos reunimos quando há 
reunião. Existem relações de forças desiguais, você tem o peso forte 
do Estado, que são os técnicos da prefeitura, e quando votarem, votam 
em bloco. Você tem as instituições acadêmicas que tem o peso do 
conhecimento, então, em tese, quando elas falam devem estar falando 
pelo lado técnico e os movimentos sociais. 
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No que se refere à defesa e à promoção do meio ambiente e de um projeto 

de cidade sustentável, averiguou-se o posicionamento de especialistas e grupos 

sociais de cunho ambiental, os quais reivindicavam a falta de um projeto de 

compensações ambientais para os grandes investimentos em mobilidade urbana 

em Natal. Nesse processo, destacam-se entidades como: i) o Comitê Popular da 

Copa Natal; ii) o grupo Bicicletada Natal; iii) a Associação dos Moradores dos 

Parques Residenciais de Ponta Negra e Alagamar – AMPA; iv) a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; e iv) o Ministério Público do Rio Grande 

do Norte por meio da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. 

Com isso, é preciso dar ênfase ao processo de controle social, dessa vez 

com destaque para a implementação da política urbana e seus instrumentos, 

como é o caso do Plano Diretor no contexto da implementação das obras da 

Copa FIFA 2014. Nesta perspectiva, identificou-se que a Política de Mobilidade 

Urbana e o Plano Diretor de Mobilidade Urbana não foram elaborados pelo 

executivo municipal de Natal, segundo determina o Plano Diretor de Natal (Lei 

Complementar 82/2007).21 

É preciso deixar claro que a maior parte das ações promovidas pelos 

grupos supracitados estão ligadas às obras de maior impacto e de 

responsabilidade do Governo do Estado do RN e da União, sendo elas:  

 

• A construção do estádio Arena das Dunas, por irregularidades na 

emissão de licenças ambientais e o uso de material extraído da Área 

de Proteção Ambiental - APA de Genipabu, em Extremoz/RN (areia e 

piçarra para a construção do estádio); 

 

• A construção de túnel de drenagem de águas pluviais necessário 

ao estádio, ligando o Centro Administrativo do Estado ao Rio Potengi, 

por irregularidades na emissão de licenças ambientais e desacordo 

das licenças emitidas com a legislação atual; 

                                            
21 As obras de mobilidade também estão em desordem com as regras referentes ao 

resguardo das Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS e ao licenciamento urbanístico e 
ambiental de empreendimentos de impacto, porém, não foi realizada uma análise mais 
aprofundada da legislação urbanística por não contribuir de forma definitiva com o objetivo dessa 
pesquisa. 
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• Obra de mobilidade (prolongamento da Av. Prudente de Morais) 

por motivo de desmatamento ilegal de parte de Mata Atlântica. 

 

• A obra de mobilidade urbana “Corredor Estrutural Oeste”, que 

prevê a supressão de área de mangue inserida no estuário do 

Potengi, considerada Área de Preservação Permanente (APP) pela 

legislação federal e Zona de Proteção Ambiental (ZPA-8) pela 

legislação municipal; 

 

• Obra de mobilidade urbana que faria a ampliação da Avenida 

Roberto Freire, o que implicaria na extinção de 30 metros da área do 

Parque das Dunas, Zona de Proteção Ambiental Municipal (ZPA-2) e 

Unidade de Conservação Estadual (Parque Estadual das Dunas).  

 

Entretanto, tomando essas obras como parte de um projeto de cidade 

desempenhado para a realização da Copa FIFA 2014 na cidade de Natal, as 

quais advieram pelo mesmo processo de decisão política, verifica-se que os 

atores sociais e políticos que se dedicaram a essa questão o fizeram com uma 

visão geral da cidade e do meio ambiente, o que também inclui as obras de 

mobilidade de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Natal. Isso se faz 

claro no teor das reivindicações e propostas para a revisão das obras, em que 

foi priorizada a indispensável minimização dos danos ambientais e o 

investimento em mobilidade com foco na qualidade de vida e no pedestre, 

principalmente por meio de espaços púbicos e um projeto de cidade sustentável. 

Em relação ao embate institucional e judicial pela garantia dos direitos 

humanos e direito à moradia, observa-se que o número de desapropriações 

necessárias à execução das obras de mobilidade urbana para a Copa FIFA 2014 

demorou a ser veiculado pela Prefeitura, o que causou uma enorme apreensão 

na comunidade residente na área prevista para a implementação daquele 

projeto. Isso faz com que seja criado não só um conflito político entre os atores 

que se fizeram presentes na arena política, mas também um conflito judicial entre 

os moradores da área e o executivo local. 
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Neste sentido, distinguem-se três grupos sociais bem definidos: o 

Escritório Popular de Advocacia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN, o Comitê Popular da Copa Natal e a Associação Potiguar dos 

Atingidos pelas Obras da Copa – APAC.  

Assim, o Escritório Popular de Advocacia nasceu na UFRN com o objetivo 

de promover a intersecção entre o direito e a realidade; para isso, houve a 

articulação do projeto com os movimentos sociais, comunidades e outros cursos 

da UFRN, através da assessoria jurídica popular. Nesse sentido, o Escritório 

Popular atuou fortemente no apoio e fortalecimento da APAC, em particular 

estudando as situações dos moradores afetados por desapropriações, de modo 

a viabilizar a interposição de possíveis ações judiciais ou medidas 

administrativas pertinentes contra a prefeitura. Em relação a isso, a Entrevistada 

Nº 3 (Representante da APAC e Comitê Popular da Copa) fala que:  

Nominalmente os advogados representantes do Escritório Popular de 
Advocacia são: Hélio Miguel, Natália Bonavides, Natália Sena, 
Gustavo, Fláviana Azevedo, Daniel Pessoa e outros advogados que 
não tinham uma atuação tão direta quanto esses que foram primordiais 
nas estratégias jurídicas usadas pela APAC. 

 

Com relação à APAC, esta foi fundada no Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, 10 de dezembro de 2011, congregando diferentes grupos sociais que 

representavam Movimentos Sociais (Moradias, ambulantes, mulheres), 

Organização de Direitos Humanos, População Atingida, Estudantes, 

Pesquisadores e Militantes. Segundo sua ata de criação, a APAC teve por 

objetivo “defender os direitos individuais, difusos e coletivos dos seus 

associados, visando sempre o combate ao abuso, às ilegalidades e às 

improbidades administrativas que oprimam o cidadão e que tenham relação com 

a Copa FIFA 2014”.  

Nesse ínterim, por meio de entrevista com as Entrevistadas Nº 2 

(Representante da Prefeitura Municipal de Natal e do Comitê Popular da Copa) 

e Nº 3 (Representante APAC e Comitê Popular da Copa) verificou-se que a 

APAC “foi fundada para poder entrar com as ações judiciais e pra ter legalidade 

jurídica pra conseguir as informações junto à prefeitura”. Ou seja, a APAC 

funcionou diretamente como um organismo jurídico que representava legalmente 

os atingidos pelas obras da Copa. Seus representantes formais eram os 
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moradores passíveis de desapropriação e os representantes comunitários, 

destacando-se as figuras de Marcus Reinaldo e Eloísa Arruda. 

 

Figura 03: Participação da APAC em Audiência Pública na 

Assembleia Legislativa do RN sobre obras de mobilidade em Abril de 

2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APAC, 2013. 

 

A atuação da APAC se deu por meio de realização e participação em 

debates, seminários, atos públicos e reuniões semanais nas comunidades com 

finalidade de conscientizar os prováveis atingidos sobre a real situação dos 

processos desapropriatórios derivados dos projetos de mobilidade para a COPA 

2014 em Natal/RN. Houve também a produção de materiais e documentos de 

denúncia, como dossiê, cartilhas, panfletos, além de atuação através de 

audiências e atos públicos e diálogos com as secretarias municipais e estaduais 

envolvidas na Copa.  Por fim, existiu a utilização dos meios jurídicos em ação 

conjunta com o Escritório Popular de Advocacia através de interposição de ações 

coletivas, o que garantiu a liminar de duas imissões de posse. Além disso, os 

atos públicos realizados pela instituição foram: 

 

• 20 de dezembro de 2011: No entroncamento da Av. Prudente de 

Morais com Av. Capitão Mor Gouveia; 

• 09 de fevereiro de 2012: Em frente à Prefeitura Municipal do Natal; 
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• 13 de abril de 2012: No entorno da URBANA; 

• 18 de agosto 2012: Via Costeira é Nossa (Vale das Cascatas); 

• 05 de setembro de 2012: Movimento em Defesa do Parque das 

Dunas na Av. Eng. Roberto Freire. 

 

Figura 4: Ações coletivas e atos públicos organizados pela APAC 

 

Fonte: APAC, 2013. 

 

Já as audiências públicas que foram convocadas ou tiveram participação 

da APAC foram: 

• 12 de dezembro de 2011 – Centro de Tecnologia do Gás – CTGÁS, 

promovida pelo Ministério Público;     

• 12 de março de 2012 – Câmara Municipal de Natal, promovida pelo 

Ver. George Câmara; 

• 11 de abril de 2012 - Ministério Público Estadual, Promotoria de 

Meio Ambiente – Dr. Márcio Diógenes; 

• 18 de abril de 2012 – Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Norte, promovida pelo Dep. Estadual Fernando Mineiro; 

• 22 de junho de 2012 – CEMURE, promovida pela Prefeitura 

Municipal do Natal; 

• 07 de setembro de 2012 – Secretária Estadual de Agricultura, 

promovida pelo Governo do Estado; 
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• 18 de setembro de 2012 – Câmara Municipal de Natal, promovida 

pelo Ver. George Câmara (Apresentação do Novo Projeto).   

• 18 de setembro de 2012 - Ministério Público Estadual, Promotoria 

de Meio Ambiente – Dr. Márcio Diógenes 

 

Figura 5: Reunião entre os associados da APAC e audiência com o 
Ministério Público Estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APAC, 2013. 

 

Isso demonstra não só a articulação da associação com a sociedade, por 

meio dos públicos de ação coletiva, mas também a articulação institucional com 

o Estado – na figura do executivo e legislativo municipal -, por meio dos espaços 

existentes de controle e participação. Uma vez que o conselho gestor de política 

urbana não se mostrou aberto e eficiente no suprimento dessa demanda, os 

grupos sociais “ocuparam” os espaços existentes, mesmo esses se mostrando 

escassos. 

O Comitê Popular da Copa Natal faz parte da Articulação Nacional dos 

Comitês Populares da Copa – ANCOP. A ANCOP articula os Comitês Populares 

da Copa presentes nas 12 cidades que sediarão os Jogos Copa do Mundo FIFA 

2014 e possui o objetivo de opor-se ao modelo de cidade posto e pressionar os 

governos para que se estabelecesse um processo amplo e democrático de 

discussão sobre qual deve ser o legado dos Megaeventos esportivos no Brasil. 

Ademais, o Comitê Popular, em Natal, teve sua dinâmica de atuação 

voltada para o fortalecimento das lutas sociais, na realização de formação de 

lideranças populares, na organização e produção de materiais informativos, na 
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realização de atos públicos e mobilizações de cunho coletivo. Para a 

Entrevistada Nº 2 (Representante da Prefeitura Municipal de Natal e Comitê 

Popular da Copa): 

A questão que centrou a atuação do Comitê naquela época foram as 
desapropriações do Corredor estrutural Oeste porque era uma questão 
social muito forte e violava diretamente os direitos humanos. As 
desapropriações são legitimas e existem no direito brasileiro [...] mas o 
fato é que a forma como estava sendo promovida, a gestão não 
concordava. A desapropriação diz que tem que ser justa prévia e em 
dinheiro, além disso, coloca a necessidade de haver a ampla 
transparência das ações do governo e não houve nenhuma [...] 
Nenhuma transparência. Os pretensos desapropriados só souberam 
quando chegaram as notificações em suas residências. 

 

Além disso, verificou-se que, no tocante às obras de mobilidade em Natal, 

o Comitê realizou suas ações quase que uniforme às ações da APAC, unindo a 

expertise técnica e jurídica necessária para agir contra as desapropriações. Isso 

só foi possível pelo auxílio de organizações nacionais e internacionais que 

contribuíram com os grupos sociais locais, assim como pela forte presença de 

funcionários públicos, professores universitários, juristas e outros profissionais 

que faziam parte do grupo local. O núcleo do Comitê Popular Natal era 

constituído por pessoas que já tem uma história de militância pela luta do direito 

à cidade e o direito à moradia há muito tempo em Natal.22 

Entre as ações desenvolvidas pelo comitê, destaca-se a capacidade de 

entrar em diálogo com o Ministério Público Estadual em face das ações 

questionáveis do executivo municipal e estadual nas ações para a Copa FIFA 

2014. Um exemplo disso foi a primeira reunião do CONCIDADE, realizada no dia 

07/12/2011, por provocação do Ministério Público Estadual por meio de uma 

representação formulada pelo Comitê Popular. 

Ainda em relação ao Ministério Público, a Entrevistada Nº 2 

(Representante da Prefeitura Municipal de Natal e Comitê Popular da Copa) 

aponta que: 

O Ministério Público, em todo o Brasil, em todas as cidades-sede da 
Copa, constituiu um grupo de ação com relação às questões da Copa. 

                                            
22 Para fins de mapeamento dos atores sociais e políticos presentes na arena política em 

questão, identificam-se os seguintes indivíduos: a professora universitária Dulce Bentes; a 
procuradora geral do município de Natal Marise Costa; Marcio Dionísio Caldas que é um 
representante dos direitos humanos no Ministério Público; e Maria das Neves Valentim 
(Nevinha), líder comunitária do bairro de Ponta Negra. 
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Esse grupo foi de membros do MP estadual, na área de patrimônio, 
infância e adolescente, cidadania, meio ambiente. Só que esse grupo 
de promotores não teve uma interface com a sociedade, senão a 
atuação de Marcio Diógenes. Esse grupo de promotores teve uma 
atuação muito aquém do que a sociedade esperava. A gente foi ao 
procurador geral mostrar o que estava acontecendo e tudo [...] Então, 
assim, um grupo que foi constituído pra fiscalizar as ações da Copa, 
com portaria, tudo direitinho, do ponto de vista da articulação com a 
sociedade, foi exclusivamente através de Marcio Diógenes. 

Corroborando com a falta de responsabilização por parte do Estado na 

promoção da participação e controle social, a Entrevistada Nº 2 (Representante 

da Prefeitura Municipal de Natal e Comitê Popular da Copa) quando questionada 

como se dava a relação do Comitê popular da Copa Natal com o governo 

municipal e estadual, respondeu da seguinte forma: 

Não era uma relação tranquila [...] porque esses movimentos sociais, 
articulações que não eram formalizadas, mas sim, um grupo de 
pessoas e entidades atuando mais sem uma formalização jurídica 
muitas vezes ela não é vista como uma articulação mais concreta. 
Então, assim, por outro lado os dois entes estatais tinham um grande 
problema que eram as pessoas nas obras, até por uma atuação, assim, 
bem... eu não quero dizer autoritária... mas, assim, bem independente 
da sociedade. No momento que o Comitê começou a fazer suas 
convocações e podia fragilizar a atuação deles, eles já vinham com o 
“pé atrás”. 

Por outro lado, os representantes da prefeitura que eram responsáveis 

pela gestão das ações seguem com o mesmo discurso de que o espaço é 

democrático e é importante a população se manifestar quando achar necessário. 

Embora esses três grupos sociais tenham perfis distintos, foi a sua 

capacidade de articulação e inserção em diferentes espaços de planejamento e 

decisão que possibilitaram a defesa dos direitos humanos e direito à moradia da 

população atingida por meio da diminuição das desapropriações, além da 

revisão dos projetos da Copa FIFA por meio de discussão em audiência pública, 

garantindo participação, controle social e acesso à informação. 

Uma das ações conjuntas realizadas pela APAC e o Comitê popular foi o 

chamado “pacto pela efetivação dos direitos humanos na Copa 2014”. Essa ação 

ocorreu no período eleitoral de 2012, e foi o momento em que se deu maior 

visibilidade para os grupos sociais que estavam atuando pela revisão dos 

projetos da Copa FIFA em Natal, uma vez que os candidatos a chefe do 

executivo municipal Carlos Eduardo (PDT) e Hermano Morais (PMDB) 

assinaram um documento assumindo compromisso, caso eleito, de assegurar a 

efetivação dos Direitos Humanos na implementação das políticas públicas e, 
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especialmente, aquelas vinculadas à realização da COPA 2014 em Natal. O 

documento assinado pelos candidatáveis estava baseado em sete pontos, a 

saber: Transparência e acesso à informação; Publicização do orçamento e 

equilíbrio dos benefícios; Direitos trabalhistas; Despejo ZERO na realização da 

Copa; Repúdio à “cidade de exceção”; Participação/Consultas Públicas; e Outras 

violações de Direitos Humanos. Sobre isso, a Entrevistada Nº 3 (Representante 

da APAC e Comitê Popular da Copa) aponta que:  

Carlos Eduardo queria mesmo era projeção, ele acreditava e foi eleito, 
então ele de pronto já abraçou a causa, disse que ia cumprir e de fato 
ele fez. Os compromissos assumidos foram cumpridos. Já Hermano 
Morais, em uma das reuniões na OAB-RN, disse que nem sabia que 
iria acontecer as desapropriações. Ele é deputado estadual do RN e 
não saber que vai ocorrer desapropriações? Ai é difícil! 

Após isso, Carlos Eduardo ganha a eleição para o executivo municipal em 

2012 e a trajetória da Copa e dos projetos urbanos em Natal mudam de rumo. É 

consenso entre os entrevistados que a relação entre prefeitura e movimentos 

sociais mudou significativamente após isso, inclusive existindo diversas reuniões 

entre o próprio prefeito e os grupos sociais, capitaneados pela APAC e o Comitê 

Popular da Copa. Segundo a Entrevistada Nº 03 (Representante da APAC e 

Comitê Popular da Copa): 

No momento pós-eleitoral a gente teve muita facilidade com Carlos 
Eduardo, ele sempre estava aberto, nos recebeu todas as vezes e nos 
convidou para conversar, negociar e ele cumpriu. Eu lembro que na 
primeira reunião com o secretariado não iria haver desapropriação e 
queria a revisão dos projetos. Logo em seguida Walter Pedro disse que 
os projetos já tinham sido enviados e teria que acontecer aquelas 
desapropriações. Logo Carlos Eduardo disse: “qual é a parte do ‘não 
vai ter desapropriação’ você não entendeu, seu secretário’? Eu assumi 
um compromisso e sou uma pessoa pública”. É claro que tinha muito 
de mídia, mas ele assumiu o compromisso e até hoje não desapropriou 
nenhuma família. As obras que aconteceram foram pra chamar 
atenção, “obra pra inglês ver”. 

É a partir disso que surge a hipótese de que os movimentos sociais 

atuaram numa perspectiva de reação das casas que seriam desapropriadas, 

esquecendo ou postergando os outros projetos urbanos que não lhes afetassem. 

A partir do momento que Carlos Eduardo assume o slogan de desapropriação 

zero, os grupos sociais organizados se desarticulam a tal ponto que as obras de 

mobilidade anunciadas para a área da Arena das Dunas foram esquecidas e as 

obras foram concretizadas sem a realização de nenhuma audiência pública ou 
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diálogo com a população. Para a Entrevistada Nº 2 (Representante da Prefeitura 

Municipal de Natal Comitê Popular da Copa), 

O que aconteceu naquela época, a gente centrou na questão da Mor 
Gouveia e passou realmente [...] não vou dizer “realmente 
despercebido”, mas não se viu a questão das obras do entorno da 
Arena. Eu digo a você, com toda a certeza, que o Comitê Popular não 
teve, naquele momento, pelo foco que ele estava nessa outra questão 
que envolvia um grande número de pessoas e era uma questão 
preocupante do ponto de vista social, a gente minimizou as outras 
obras do entorno [...] que a gente naquele momento. 

Figura 06: Obras no Entorno da Arena das Dunas – Lote 02 – Copa 

FIFA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2012. 

 

Por outro lado, a Entrevistada Nº 3 (Representante da APAC e Comitê 

Popular da Copa) nos fala que “foi de reação, sim. Num segundo momento 

tomou outro perfil. [...] Parte das pessoas abriram a mente que não se deve 

discutir apenas a sua casa, fomentou-se uma perspectiva mais de reforma 

urbana”. Após isso, completa: 

Assumo por mim que a gente meio que fechou os olhos, porque se a 
gente fosse atrás das audiências públicas ele poderia voltar atrás com 
o projeto das desapropriações e dizer que nós que não estávamos 
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cumprindo com o acordo - “Eu tô revendo o projeto e vocês não estão 
deixando eu caminhar” - Ele nunca disse que seria uma concessão, 
mas ele sempre criou subterfúgios pra deixar isso muito claro. Foi uma 
pactuação. E nós também perdemos força porque como a maioria do 
pessoal não iria mais ser desapropriado não queria mais continuar 
lutando contra a gestão. Ele foi muito inteligente, muito esperto. O 
discurso de Carlos Eduardo de assumir a luta da gente foi pra garantir 
a imagem dele. Ele estava muito articulado e assumiu as obras do 
entorno do Arena. Não aceitamos esse pacto tranquilamente, mas 
assumimos calados. Isso foi bem forte. O discurso dele foi o de que 
uma pessoa que não tem emprego é um cidadão, mas uma pessoa 
que não tem uma casa não ela, está à margem da sociedade. Com 
isso ele “comprou” 90% das pessoas da APAC. O cara não ia contestar 
as obras do entorno do Arena das Dunas nunca. 

 

 Observa-se, também, que as obras do lote 02 foram planejadas através 

de uma cortina de fumaça após a formalização do Arena das Dunas. Num 

primeiro momento, as informações referentes a esse projeto estavam 

disponíveis apenas no Portal da Transparência do Senado Federal, nenhum 

agente público comentava sobre tal ação, já que todas as atenções estavam 

voltadas para as desapropriações. Em seguida, encontram-se matérias em 

jornais locais apontando quais seriam as intervenções, assim, com pouca 

informação anterior da população, a Prefeitura de Natal iniciou as obras e o único 

diálogo existente com a população foi a conscientização quanto às mudanças no 

trânsito da área. Isso pode ser evidenciado na figura abaixo: 
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Figura 07: Apresentação das intervenções e conscientização quanto às 

alterações no trafego de veículos na região da Arena das Dunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2012. 

 

Apesar disso, Natal foi a única cidade-sede da Copa FIFA 2014 que 

conseguiu evitar a desapropriação de mais de 1220 famílias, de forma a extinguir 

a desapropriação dos projetos urbanos voltados para o megaevento. 

2.2 ACCOUNTABILITY 

No tocante à accountability, observa-se que O’Donnel (2002) estabelece 

a divisão da accountability em vertical e horizontal. A accountability vertical seria 

caracterizada por uma relação de representação entre desiguais, ou seja, 

instrumentalizada pelo mecanismo do voto, o que caracterizaria um controle de 

baixo pra cima ou pelo controle burocrático numa perspectiva hierárquica, 
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controle de cima pra baixo. Por outro lado, a accountability horizontal está 

caracterizada pelos mecanismos de checks and balances (freios e contrapesos) 

numa perspectiva entre iguais, ou melhor, se comporta por meio do controle 

reciproco entre os poderes autônomos do Estado. 

Trazendo essa perspectiva para o caso em tela, aponta-se a questão da 

democracia representativa e da continuidade política das gestões em governos 

locais, isso porque, no caso de Natal, os projetos de infraestrutura 

desempenhados para o megaevento sofreram influência direta dos mandatos 

políticos e da competição eleitoral. 

Isso se evidencia no “pacto pela efetivação dos direitos humanos na copa 

2014”. O documento assinado pelos principais candidatos ao cargo de chefe do 

executivo municipal estava baseado em sete pontos, a saber: transparência e 

acesso à informação; publicação do orçamento e equilíbrio dos benefícios; 

direitos trabalhistas; despejo zero na realização da copa; repúdio à “cidade de 

exceção”; participação/consultas públicas; e outras violações de direitos 

humanos. 

Esse foi um passo marcante na trajetória da arena política criada pelo 

megaevento em Natal, em virtude do documento sinalizar a criação de um 

“pacto” entre o executivo municipal e a sociedade organizada. Isso foi preciso já 

que as experiências de articulação anteriormente, na gestão de Micarla de Sousa 

(PV), vinham sendo frustradas e caracterizadas pela rivalidade entre os 

interesses em pauta, assegurando o insucesso de ambas as partes. Isso 

concretiza a ideia de que a ausência de um modelo de planejamento participativo 

voltado pelo exercício da governança tem consequências claras à dimensão 

técnica dos projetos urbanos, para impedir ou garantir sua sustentabilidade. 

Por outro lado, averígua-se a conexão com a accountability horizontal a 

partir de duas visões: por um lado, tem-se a figura do executivo atuando no 

desenho e promoção de políticas públicas e o legislativo e judiciário, os quais 

deveriam atuar na perspectiva de controle e fiscalização, agindo numa 

perspectiva política-eleitoral de apoio ao plano praticado pelos governos local e 

nacional; por outro, agências do Estado se comportaram como grupos de 

controle e fiscalização das ações voltadas pra Copa FIFA. Agências do Estado, 

como Ministério Público Federal - MPF, Ministérios Públicos estaduais, Caixa 

Econômica Federal - CEF, Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-



75 
 

 
 

Geral da União – CGU atuaram na transparência dos gastos públicos e no 

lançamento de permissões administrativas e ambientais para dar continuidade 

àquelas ações. 

Além disso, um terceiro tipo de accountability foi definido por Perruzotty e 

Smulovitz, para abarcar a relação entre atores sociais e políticos: 

La accountability societal es un mecanismo no electoral, pero vertical, 
de control de autoridades políticas que descansa en las acciones de 
un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y de movimientos 
y sobre los medios, acción que tiene como objetivo el exponer los 
errores gubernamentales, trayendo nuevas cuestiones a la agenda 
pública, o de activar el funcionamiento de agencias horizontales. 
Emplea herramientas institucionales y no institucionales. La activación 
de demandas legales o reclamos ante agencias de control es un 
ejemplo de recursos institucionales; las movilizaciones sociales y 
exposés ilustran algo de los no institucionales, [cuya efectividad] se 
basa en sanciones simbólicas” (Perruzotty e Smulovitz, apud O´Donell, 

2001, p. 20). 

Essa nova ideia de accountability social vem ampliar o conceito de 

accountability vertical proposto por O'Donnel, logo esse conceito não estaria 

limitado aos processos eleitorais, mas sim, seriam adicionadas novas variáveis 

relativas a ações coletivas derivadas da sociedade numa arena política 

constituída. Os atores sociais podem agir de diferentes formas ligadas à 

participação e controle social numa perspectiva mais democrática da ação 

estatal.  

Nesse sentido, pode-se ressaltar, como exposto no capítulo um dessa 

dissertação, o caráter democrático da ação estatal e do estabelecimento da 

governança, uma vez que são associados dois tipos de accountability: a 

horizontal, como mecanismo interno do Estado, e a vertical, com a regularidade 

de exercícios eleitorais e a prática de atores sociais e políticos fiscalizando e 

cobrando a transparência e a responsabilização por parte dos governos. 

Segundo O´Donnell, a interação entre os dois tipos de accountability representa:  

Por un lado, una sociedad alerta y razonablemente bien organizada, y 
medios que no se inhiben de señalar casos de transgresión y 
corrupción, proporcionan información crucial, apoyos, e incentivos 
políticos para las dificultosas batallas que las agencias de 
accountability horizontal pueden tener que emprender contra 
poderosos transgresores o corruptos. Por otro lado, la disponibilidad 
percibida de este tipo de agencia horizontal para emprender esas 
batallas, puede alentar el emprendimiento de acciones de 
accountability societal vertical. Estos efectos, respectivamente de 
estimulación de accountability horizontal y de inducción de 
accountability societal vertical, son extremadamente importantes para 
entender la dinámica de la política democrática, especialmente en 
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países donde, como ya comenté, la accountability vertical electoral 
funciona de manera bastante deficiente. Además, las acciones de 
accountability societal –particularmente si son vigorosas, sostenidas, y 
obtienen una extensa atención pública– pueden enviar fuertes señales 
a los políticos que desean ser electos o reelectos (O´Donell, 2001, p, 

23). 

O conceito dialoga com o caso em tela no momento em que a falta de 

informações e transparência foram destaque no perverso relacionamento 

mantido entre os governos e a população. Uma prova disso foi o não 

funcionamento dos espaços institucionalizados de participação popular, como é 

o caso do Conselho da Cidade de Natal – CONCIDADE, e dos conselhos 

setoriais de política urbana. No tocante ao monitoramento das ações voltadas 

para a Copa FIFA 2014, verifica-se que as obras foram sendo anunciadas sem 

que tenham sido efetuados debates com a sociedade e com os Conselhos 

Municipais de Políticas Públicas, onde questões referentes a grandes projetos 

urbanos e ao megaevento em Natal deveriam ser obrigatoriamente discutidas 

em caráter prioritário, o que garantiria a pluralidade do processo político-

decisório desempenhado para os projetos urbanos selecionados, os quais 

afetariam decisivamente o espaço urbano e social da cidade. 

No tocante à relação entre Estado e sociedade, nesse caso, enxerga-se 

a completa ausência de responsabilização por parte dos governos local e 

estadual. Os sites da Prefeitura de Natal e do Governo do RN, criados para 

garantirem a transparência e o acesso a informações relativas à Copa, são 

absolutamente omissos com relação às informações necessárias, se 

constituindo em mera formalidade. Ressalta-se ainda que o Comitê Popular 

realizou representações oficiais à Secretaria Especial da Copa – SECOPA/RN e 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOPI no sentido de 

provocar a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado para cumprir a legislação 

referente à publicidade das ações administrativas e ativação das instâncias 

oficiais de participação popular, porém sem sucesso. 

O ponto que gera maior contestação, em relação à atuação da Prefeitura 

de Natal, foi aquele que estava relacionado com as desapropriações necessárias 

à realização das obras de mobilidade. Após muitas informações divergentes, ao 

final de dezembro de 2011 a Prefeitura noticiou na imprensa os números das 

desapropriações: 269 imóveis residenciais, 119 comerciais e 41 terrenos, porém, 

sem apontar quais seriam os critérios de desapropriação usados pelo município, 
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o que gerou um grande conflito entre a população afetada e a Prefeitura, 

potencializado por grande parte da área se tratar de Áreas Especiais de 

Interesse Social – AEIS, conforme Plano Diretor de Natal (Lei Complementar 

82/2007). Essas áreas são caracterizadas pela presença de população 

economicamente vulnerável e sem possuir os títulos de propriedade. Dessa 

forma, houve uma grande apreensão por parte dos moradores com a 

possibilidade de serem removidos, desapropriados ou realocados para uma 

nova área fora da cidade. 

Trazendo esse contexto para uma perspectiva de comparação com as 

outras cidade-sede da Copa FIFA 2014 no Brasil, identificou-se que o Instituto 

Ethos, através do “Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios” (2014-2016), 

elaborou uma metodologia para auferir indicadores de transparência durante a 

realização dos Megaeventos aqui no Brasil. Essa iniciativa serviu para estimular 

a transparência, o acesso a informações e ao controle social, sendo importante, 

também, no combate à corrupção. 

O significado de “transparência”, objeto de medida do sistema, foi o de 

“conceber a transparência como acesso fácil e imediato a um conjunto de 

informações públicas e, ao mesmo tempo, como existência de mecanismos 

efetivos de participação social nos processos de tomada de decisão 

governamental” (INSTITUTO ETHOS, p. 1, 2013).  

A partir disso foi elaborada uma plataforma de indicadores, cujo objetivo 

é medir a transparência dos governos municipais e estaduais no contexto da 

realização da Copa do Mundo, através de quatro níveis: Existência ou não de 

mecanismos de informação e participação; Qualidade do funcionamento dos 

mecanismos existentes; Conteúdos de informação; Poder de decisão 

participativa. Esses indicadores 

são uma ferramenta para medir a disponibilidade dos dados públicos e 
o funcionamento dos canais de participação da população em relação 
aos investimentos dos governos municipais e do governo do Distrito 
Federal necessários para a realização da Copa do Mundo FIFA de 
2014. (INSTITUTO ETHOS, 2013) 
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Quadro 3: Aplicação dos indicadores municipais – Resultados

 

Fonte: Instituto Ethos, 2013. 

 

A Prefeitura Municipal do Natal/RN foi avaliada pelo Instituto através da 

Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de 

Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação, nomenclaturas advindas 

da gestão de Micarla de Sousa, anteriores à reestruturação administrativa da 

nova gestão de Carlos Eduardo. Houve uma reunião entre a prefeitura de Natal 

e o Instituto Ethos no dia 14 de junho de 2012, sendo responsável o então 

secretário de esportes, Rodrigo Cintra e, num segundo momento, o responsável 

foi Afonso Leirias. 

Como observado no quadro acima, Natal ganha destaque negativo por 

ser classificada com nível muito baixo de transparência nas duas avaliações 

realizadas pelo Instituto Ethos, além de ser a única cidade-sede que diminuiu a 

pontuação em relação à primeira edição, baixando sua nota de 15,75 em 2012 

para 12,21 em 2013, ficando em último lugar. Um dos motivos para isso é que a 

Prefeitura de Natal não divulga informações sobre a execução orçamentária 

geral da prefeitura. 

Nota-se ainda que, enquanto Natal piorou, cidades como Brasília e 

Cuiabá apresentaram melhoras significativas em sua nota da segunda avaliação. 
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As duas cidades tiveram pontuação menor do que a capital potiguar em 2012, 

porém ficaram entre as primeiras colocadas na última aplicação.  

Como podemos ver abaixo, o governo do RN também não logrou êxito 

nos indicadores de transparência. Na primeira aplicação só fez 15,74 pontos e 

ficou com a última posição. 

 

Gráfico 1: Aplicação dos indicadores municipais – Resultados 

 

Fonte: Instituto Ethos, 2013. 

 

Visto isso, avalia-se que a questão do acesso à informação e 

transparência em Natal e no RN mostrou-se grave, principalmente no que se 

refere ao impedimento da participação e do controle social.  No caso de Natal, 

vimos que a transparência foi agravada em decorrência da ausência de 

informações e controle social. Essas pautas foram unificadas em torno dos 

direitos humanos e direito à moradia, o que garantiu ainda mais articulação entre 

os grupos sociais que lutavam contra as propostas de intervenções 

desencadeadas pelo megaevento. Isso, somado à incapacidade de gestão da 

Prefeitura de Natal frente à gestão de Micarla de Souza, fez com que os projetos 

urbanos fossem revisados. 

Por fim, observa-se que, mesmo com a presença da CGU, TCU e Portal 

da Transparência presentes na internet e apesar da existência da lei de 

transparência, o acesso às informações ainda é muito precário. Comumente se 



80 
 

 
 

consegue informações acerca dos gastos totais de cada ação, porém não é dada 

publicidade sobre como foi tomada a decisão, nem houve audiências públicas 

ou consultas populares. Esse comportamento da administração pública 

inviabiliza a prática da governança, fazendo com que se criem conflitos entre os 

atores sociais e políticos, extinguindo qualquer possibilidade de colaboração. 

2.3 ARENA POLÍTICA 

O resultado das obras de mobilidade urbana no município de Natal foi 

moldado pela relação dos múltiplos atores presentes na arena política-decisória. 

São governos e órgãos estatais, grupos sociais e a iniciativa privada que 

algumas vezes agiram colaborando, outras vezes agiram independentemente 

uns dos outros, e ocasionalmente lidando com propósitos contrários por meio do 

conflito de interesses. 

Como já colocado, formulação e implementação de políticas públicas e 

projetos urbanos se torna uma difícil tarefa difícil para o ente municipal devido à 

crônica dependência financeira deste com repasses intergovernamentais - vide 

o modelo de federalismo adotado - ou emendas parlamentares mediados pelo 

sistema político-partidário. Portanto, observa-se no caso em tela a participação 

dos governos federal e estadual, junto ao governo municipal, assumindo 

compromissos com a FIFA por meio da Matriz de Responsabilidades da Copa 

do Mundo de 2014.  

O Governo Federal junto aos seus órgãos e bancos públicos foram 

decisivos na implementação das obras de mobilidade urbana em território 

potiguar devido ao lançamento de linhas de crédito para Natal e para atores 

privados responsáveis pela realização das obras. Já o governo estadual atuou 

por meio da Secretaria Estadual de Assuntos Relativos à Copa, tomando para si 

a responsabilidade dos demais projetos de mobilidade urbana anunciados para 

a Copa na capital potiguar e na RMN.  

O processo de comunicação entre os governos beneficiou-se do momento 

político e dos acordos firmados com a FIFA, os quais orientaram a ação 

governamental em uma direção comum. Um exemplo disso foram as legislações 

de regime especial de contratação e medidas que possibilitaram a desoneração 
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tributária das atividades ligadas ao megaevento, ambas criadas para facilitar o 

processo burocrático das decisões públicas. Nas palavras de Klink (2010, p.109), 

Embora a comunicação possa proporcionar uma base sólida para a 
cooperação, frequentemente são as condições legislativas para 
coordenar as políticas ou um acordo preexistente sobre procedimentos 
que criam resoluções para produzir uma decisão por meio de um 
processo colaborativo. 

Até então esse processo referente ao planejamento das obras de 

mobilidade se deram dentro do Estado, entretanto, no momento em que os 

projetos foram anunciados, verificou-se que o modelo de tomada de decisão 

falhou. O resultado disso foram as reivindicações por parte de grupos sociais 

organizados e a procrastinação exacerbada do avanço do processo político e da 

realização das obras. 

Num primeiro momento viu-se que as experiências de articulação com a 

sociedade, na gestão de Micarla de Sousa (PV), vinham sendo frustradas e 

caracterizadas pela rivalidade entre os interesses em pauta, assegurando o 

insucesso de ambas as partes na defesa de seus interesses. Isso concretiza a 

ideia de que a ausência de um modelo de planejamento participativo voltado pelo 

exercício da governança tem consequências claras à dimensão técnica dos 

projetos urbanos, para impedir ou garantir sua sustentabilidade. 

Após isso, assume o prefeito Carlos Eduardo (PDT) e, assim, deu-se início 

a uma reestruturação administrativa do executivo municipal, cuja proposta era a 

reforma do arranjo institucional local responsável pela Copa do Mundo FIFA em 

Natal. Antes mesmo de anunciado em Diário Oficial, no dia 24 de abril de 2013, 

o então secretário adjunto de planejamento municipal anunciou, em evento 

realizado pela OAB/RN – Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, que 

os assuntos relativos ao megaevento no município seriam desempenhadas pela 

SEMPLA, SEMOB, SEMOPI, SEMURB e Procuradoria Geral do Município. 

Essas atuariam em primeiro plano, o que fez com que a Secretaria Especial da 

Copa, criada especificamente para o evento tivesse sua responsabilidade 

reduzida, ficando responsável por ações esportivas locais e manutenção de 

áreas e equipamentos públicos de lazer e esporte. Quando indagada sobre quais 

secretarias estiveram mais empenhadas nas ações do Megaevento, a 

Entrevistada Nº 01 (Representante da Prefeitura Municipal de Natal) nos falou 

que: 
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Olha eram todas, mas a SEMOV, que era a de obras, claramente ficou 
responsável pela parte de infraestrutura e de obras, a URBANA que 
ficou com a parte da limpeza, a SENSUR que ficou com a parte de toda 
a iluminação, a SECON que ficou com a parte de comunicação e 
marketing, a SEMURB que ficou com meio ambiente. Quer dizer, todas 
essas secretarias foram super importantes, nenhuma foi menos 
importante que a outra, todas elas tiveram (...) a saúde foi, assim, 
fundamental! Porque tinha as inspeções da COVISA e tínhamos que 
estar com a alimentação certa para que não ocorresse nenhum 
problema nessa parte de higienização e segurança alimentar. Todas 
essas secretarias estiveram muito envolvidas com a Copa para que a 
cidade fosse bem vista pelo público que viria a Natal, acho que é isso. 

Essa ação faz com que o planejamento do megaevento, mesmo que 

tardiamente, fosse visto com a seriedade que é esperada pelo seu impacto no 

tocante à infraestrutura urbana. A articulação e o poder dado a esse novo arranjo 

institucional possibilitou a revisão de todos os projetos desenvolvidos. Assim, as 

obras de mobilidade urbana denominadas de “Corredor Estruturante Zona Norte 

- Arena Das Dunas” foram revistas e reestruturadas, atendendo as pautas 

sociais, em três lotes: (LOTE 1) Reestruturação viária desde a cabeceira da 

Ponte sobre o Rio Potengi seguindo pela BR 226 e terminando na Av. Capitão 

Mor Gouveia em binário com Av. Jerônimo Câmara; (LOTE 2) A implantação de 

túneis e viaduto no entorno do Arena das Dunas; (LOTE 3) 50 Km de calçadas 

acessíveis e 300 abrigos de passageiros nas áreas que receberam os jogos do 

mundial. 

Por último, quando falado em iniciativa privada ou mercado, observa-se 

que aqueles indivíduos que se envolveram com o megaevento foram os que 

queriam sair ganhando de alguma forma: um grupo restrito de grandes 

construtoras de nível nacional e internacional. Isso porque a grande parte da 

demanda de consumo para os jogos já era suprida obrigatoriamente pelos 

patrocinadores da FIFA. Aqueles indivíduos que desconsideraram o evento 

porque não teria nenhuma repercussão na sua vida rotineira não se envolveram. 

Isso fica evidenciado quando grupos de pequenos e médios empresários 

procuraram o Comitê Popular da Copa e a APAC para o diálogo quando 

souberam que seus empreendimentos iriam ser afetados pelas obras do entorno 

da Arena das Dunas, muitos deles fechando. Porém, foi um contato tardio, 

quando as obras já tinham sido decididas. 

Grupos empresariais já consolidados em Natal pouco tiveram expressão 

nesse contexto local, são o caso do SINDUSCON, a CDL, e o FECOMÉRCIO. 

Esses grupos não são só representativos dos seus segmentos, mas quando 
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pensam a cidade, a mesma é percebida e negociada como mercadoria. Porém, 

a iniciativa privada local não teve uma visão ampliada da atuação do poder 

público, ao passo que atuou de maneira restrita e tímida no sentido de efetivar 

seus interesses.  

Em linhas gerais, esse processo de direção da arena política e da tomada 

de decisões não é fácil e exige um cuidado constante, haja vista a complexidade 

das relações de múltiplos atores sociais e políticos. Porém, esse espaço de 

conflito oferece a oportunidade de maximizar a efetividade das ações estatais e 

a sustentabilidade dos projetos urbanos. No caso em tela, a troca da liderança 

política local reposicionou a postura do agente público local, minimizando as 

tensões na arena política e garantindo a concretização das obras baseado num 

novo plano. 
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3 PARTICIPAÇÃO, ACCOUNTABILITY E ARENA POLÍTICA: O CASO DO 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN 

Ao falarmos do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, 

verifica-se que o mesmo encontra-se no sítio de Maçaranduba, localizado em 

São Gonçalo do Amarante-RN. Este município23 faz parte da Região 

Metropolitana de Natal, ao passo que se configurou como um importante 

território para a realização da Copa FIFA 2014, já que comporta o Aeroporto e 

obras de acesso que foram utilizadas nos jogos. 

Esse é mais um claro exemplo de grande projeto urbano dependente de 

uma intensa articulação entre todos os níveis de Estado e os demais atores 

presentes no processo de decisão e implementação.  Em outras palavras, essa 

é a primeira experiência de um aeroporto federal concedido à iniciativa privada 

no Brasil, o que exigiu uma grande cooperação política e financeira entre União, 

governo estadual e municipal para o planejamento e efetivação do projeto, além 

de uma relação contínua entre Estado e mercado na regulação da concessão 

realizada. 

O Aeroporto Aluízio Alves é um dos principais aeroportos da Região 

Nordeste do país e possui capacidade de expansão para funcionar inclusive 

como hub regional tanto para operações domésticas quanto internacionais. Isso 

significa que diferente das obras de mobilidade analisadas no capítulo anterior, 

as quais tinham uma dimensão intraurbana, o Aeroporto Internacional de São 

Gonçalo tem dimensão regional e possui interesses mais específicos ligados ao 

desenvolvimento econômico e a rede de infraestrutura aeroportuária brasileira, 

sendo sua regulação realizada prioritariamente pela União, o que levanta 

hipóteses de que esse projeto possua variáveis completamente distintas em 

relação as outras. Uma vez que essa pesquisa visa focar na escala de projetos, 

é preciso mostrar quem foram as instituições, atores e agentes que operaram os 

processos decisórios relacionados à escala principalmente, e ao projeto, no 

tocante ao conceito de governança. 

                                            
23 O município de São Gonçalo do Amarante tem uma população estimada em 87.688 habitantes, 
numa área de 249,124 km², segundo o IBGE 2010. Além disso, identifica-se um Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – de 0,661 (IDHM 2010). 
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A ideia de um novo aeroporto no Rio Grande do Norte surgiu com a 

finalidade de segregar as aviações civil e militar, em decorrência da contiguidade 

existente entre o Aeroporto Augusto Severo que passará a operar 

exclusivamente como Base Aérea de Natal, em Parnamirim. Nesse interim, 

ressalta-se que o Aeroporto de São Gonçalo, cujas obras tiveram início na 

década de 1990, visa a atender antiga reivindicação da Aeronáutica. O 

entendimento era que o Augusto Severo deveria funcionar apenas como base 

militar. 

 As obras do Aeroporto de São Gonçalo, enquanto estiveram sob tutela 

exclusiva da União, foi de responsabilidade da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), sendo o primeiro pedido de licença 

prévia para os órgãos ambientais do Estado do RN apresentado em 1997. A 

INFRAERO executou as obras de terraplenagem, pista de pouso, taxiway e pátio 

de aeronaves por meio de convênio com o 1º Batalhão de Engenharia de 

Construção (1º BEC) do Exército e, segundo informação disponível no site da 

Infraero (peça 72), até o fim de 2010 estima-se que tenham sido investidos na 

obra cerca de R$ 155 milhões (ANAC, 2014). 

Além disso, o projeto inicial em São Gonçalo do Amarante foi planejado 

como cidade aeroportuária, o que funcionaria como um novo polo urbano da 

Região Metropolitana de Natal e um importante equipamento de distribuição de 

cargas. O projeto inicial previa a utilização do aeroporto como um hub multimodal 

(terra-ar e terra-terra), abrangendo uma diversidade de atividades em um espaço 

reduzido e com acessibilidade imediata ao hub multimodal. Entretanto, o projeto 

foi redimensionado em função da Copa FIFA 2014 e está restrito à construção 

de um Terminal de Passageiros, cuja exploração ocorre pela iniciativa privada 

(ALMEIDA, 2015). 

Habitualmente são emitidas notas pela INFRAERO e ANAC mostrando 

que o mercado brasileiro de aviação civil veio apresentando, nos anos anteriores 

à concessão, altas taxas de crescimento que superaram às do Produto Interno 

Bruto brasileiro. Por outro lado, também era comum e de conhecimento de todos 

que a infraestrutura aeroportuária não vinha acompanhando o ritmo de 

crescimento da demanda, em muitos casos, estando saturada. A justificativa 

para a consolidação do projeto do Aeroporto Internacional de São Gonçalo foi 

baseada na visibilidade esperada por conta da Copa do Mundo de 2014 e dos 
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Jogos Olímpicos de 2016, mas não foi só, esse foi o momento que o Governo 

Federal criou para dar relevância ao processo de concessão (baseado no 

Programa Nacional de Desestatização – PND), ou seja, pela possibilidade de 

apresentar um novo modelo de investimento24, ampliação e gestão da 

infraestrutura aeroportuária para o mercado nacional e internacional, a fim de 

promover o desenvolvimento da aviação nacional, superar o gap de 

infraestrutura presente no país e reduzir o escopo da atuação estatal.  

O projeto foi Impulsionado pela inclusão na Matriz de Responsabilidades 

da Copa do Mundo de 2014, documento assinado pelos governos federal, 

estadual e municipal com as obrigações de cada esfera para a realização do 

mundial de futebol no Brasil. Assim, a então demorada construção do aeroporto 

ganhou grande rapidez. 

Ponderados os limites e histórico dos recursos direcionados ao setor e 

análises associadas ao “custo Brasil”, o Governo Federal (ANAC, Ministério da 

Defesa, BNDES e a Presidência da República) tomou a decisão final pela 

concessão. Isso não seria viável, ou melhor, não se tornaria tangível apenas com 

a pretensão política do então governo Lula (PT) e dos agentes políticos locais. A 

concretização do projeto se deu por meio do Decreto nº 6.373, em 14 de fevereiro 

de 2008, o qual incluiu o Aeroporto Internacional de São Gonçalo no PND25 e a 

aceitação do projeto dentro do parlamento brasileiro, dando sequência ao 

cronograma dos tramites administrativos da concessão, como podemos ver 

abaixo: 

 

                                            
24 Pontua-se que esse tipo de concessão pode ser replicado, no entanto, deve haver ajustes no 
modelo em função das características de cada aeroporto que venha a ser incluído no PND. No 
mesmo ano foram incluídos mais três equipamentos no PND, a saber: Aeroporto Internacional 
Antonio Carlos Jobim (RJ, 08/10/2008); Aeroporto Internacional de Viracopos (SP, 08/10/2008); 
e o Novo Aeroporto Público da Região Metropolitana da cidade de São Paulo (SP, 09/10/2008). 
25 Conforme determinado pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, o Programa Nacional de 
Desestatização tem como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização 
(CND), diretamente subordinado ao presidente da república, integrado pelos seguintes membros: 
(1) Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de 
Presidente; (2) Chefe da Casa Civil da Presidência da República; (3) Ministro de Estado da 
Fazenda; e o (4) Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Compete ao CND 
recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou 
exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações 
minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de 
Desestatização. 
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Tabela 1: cronograma geral do projeto de concessão do Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante 

 
Data 

realizada 

 
Evento 

 

14/02/2008 Inclusão do ASGA no Programa Nacional de Desestatização - 
PND (DECRETO Nº 6.373, de 14 de fevereiro de 2008) 

10/06/2010 Aprovação do modelo de concessão do ASGA com regras 
gerais (DECRETO Nº 7.205, de 10 de junho de 2010) 

24/08/2010 1ª Aprovação pela Diretoria da ANAC e abertura de Audiência 
Pública 

17/09/2010 Audiência Pública: 1ª Sessão Presencial - Brasília/DF 

24/09/2010 Audiência Pública: 2ª Sessão Presencial - São Gonçalo do 
Amarante/RN 

09/10/2010 Conclusão da Consulta Pública 

16/11/2010 Conclusão do relatório de contribuições (recebidas pela 
Internet e nas sessões presenciais) e envio para Procuradoria 
da ANAC 

08/12/2010 2ª Aprovação pela Diretoria da ANAC 

09/12/2010 Aprovação pelo Conselho Nacional de Desestatização - CND 

10/12/2010 Envio formal dos relatórios ao TCU 

11/04/2011 Recebimento do relatório de análise do TCU 

05/05/2011 Ajustes decorrentes da análise do TCU e revisão final dos 
documentos 

06/05/2011 3ª Aprovação pela Diretoria da ANAC 

12/05/2011 Publicação do Edital 

22/08/2011 Leilão 

28/11/2011 Assinatura do contrato 
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.  Modificada pelo autor. 

 

A partir disso, coube à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC a 

responsabilidade pela execução e acompanhamento do processo de 

desestatização da infraestrutura e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES ficou como responsável por contratar, coordenar 

os estudos técnicos e fornecer o apoio técnico necessário à execução e ao 

acompanhamento do processo. A INFRAERO, nesse momento, teve um papel 

acessório a essas duas instituições, interferindo nesse percurso quando 

motivada. 

Em seguida, em 22 de fevereiro de 2008, a Comissão Especial de 

Licitação publicou no Diário Oficial da União - DOU o Aviso de Concorrência PND 

1/2008, referente à contratação de serviços técnicos especializados visando à 

realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e à 
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estruturação da concessão – convencional ou patrocinada – para implantação e 

operação do Aeroporto de São Gonçalo. Logo, em 12/12/2008, foi contratada a 

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. e Consorciadas (Consórcio 

Potiguar),26 para realização dos serviços técnicos especializados – estudos de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e as minutas dos 

documentos jurídicos (edital, contrato e seus anexos) – visando à estruturação 

da concessão de serviço público para a implementação e operação do aeroporto 

pela iniciativa privada, destaque pelo ineditismo em concessão deste tipo no 

Brasil. 

Nesse contexto, foi editado o Decreto 7.205, de 10 de junho de 2010, no 

qual ficou definido que a ANAC atuaria como poder concedente, nos termos da 

Lei 11.182/2005 (art. 2º). Além disso, o Decreto 7.205/2010 (TCU, p. 3, 2010) 

previu:  

a) a possibilidade de participação de consórcio na licitação (art. 5º);  
b) a vedação à participação de empresas prestadoras de serviços de 
transporte aéreo em percentual igual ou superior a 10% no capital 
votante da futura concessionária do Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante, bem como impedimento da participação da 
futura concessionária no capital votante de empresas de transporte 
aéreo nos mesmo percentuais (art. 6º); regra que poderá ser 
excepcionada pela ANAC, em decisão fundamentada, no caso de 
concessão de parte da infraestrutura aeroportuária (art. 6º, § 1º);  
c) o prazo da concessão em até 35 anos, prorrogável uma única vez 
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente 
de riscos não assumidos pela concessionária (art. 12);  
d) a possibilidade de exploração do serviço de telecomunicações 
aeronáuticas na área terminal do Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante pela concessionária, mediante delegação do 
Comando da Aeronáutica (art. 14);  
e) a limitação das tarifas aeroportuárias a serem cobradas pela 
concessionária a um teto definido pela ANAC (art. 15);  
f) a possibilidade de computar as receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados no cálculo do 
teto tarifário, com vistas a favorecer a modicidade tarifária (art. 16, 
parágrafo único); TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 
034.023/2010-0;  
g) o reajuste anual do teto tarifário, com base em índice de preços ao 
consumidor, e sua revisão ordinária a cada cinco anos, de forma a 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 17);  
h) a incorporação, na fórmula do reajuste do teto tarifário, do fator de 
produtividade (fator X) e do fator de qualidade (fator Q) (arts. 18 e 19);  
i) a possibilidade de a concessionária praticar descontos tarifários com 
base em critérios objetivos previamente divulgados (art. 21);  

                                            
26 O Consórcio Potiguar foi formado pelas empresas Ernest & Young Assessoria Empresarial 
Ltda., Celp, Consultoria Técnico Comercial Ltda., a Aeroservice Consultoria e Engenharia de 
Projeto Ltda., e pelas subcontratadas ERM Brasil Ltda. e Albino Advogados Associados. O 
trabalho do Consórcio Potiguar foi coordenado pelo BNDES e acompanhado pelo Grupo de 
Trabalho do Gepac, e o resultado final foi submetido à ANAC, pelo Banco, em 6 de Agosto 2010, 
por meio do Ofício AEP/SUP 21/2010. 
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j) a submissão à audiência pública da minuta do edital de licitação e do 
contrato de concessão (art. 22);  
k) o maior valor de outorga como critério de julgamento da licitação (art. 
22, parágrafo único);  
 l) as cláusulas obrigatórias do contrato de concessão, além daquelas 
estipuladas no art. 23 da Lei 8.987/1995 (art. 23). 

 

No tocante às audiências públicas que aconteceram em virtude da 

concessão do Aeroporto de São Gonçalo, nota-se que a ANAC atuou de forma 

a realizar duas audiências públicas para discutir a proposta do edital de 

concessão, uma em Brasília (17/9/2010, às 10h, no auditório ao lado do Terminal 

2 do aeroporto) e a outra em São Gonçalo do Amarante (24/9/2010, às 9h, no 

Teatro Municipal Prefeito Poti Cavalcanti). Além disso, foi realizada uma 

audiência pública pela Internet no dia 25 de agosto de 2010 até às 18h do dia 24 

de setembro de 2010, na qual qualquer cidadão poderia acessar a minuta do 

edital, o contrato, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e 

outros documentos. Foram recebidas, também, contribuições por e-mail 

seguindo o formulário próprio da ANAC. 

Isso nos remete aos espaços legais e institucionalizados de participação 

social; a ANAC nada mais fez que seguir o que consta na legislação sobre 

concessões para a realização dessas consultas. Um avanço, com certeza, foi 

abrir um espaço online, porém não avança no sentido da governança 

propriamente dita, não há colaboração na arena política e esfera de decisões, 

mas sim, um espaço de exposição e ratificação do edital. Tanto as contribuições 

encaminhadas por e-mail quanto as propostas apresentadas nas duas 

audiências públicas foram analisadas pela ANAC e enviadas para controle e 

acompanhamento pelo TCU, só após isso foi lançado o edital. 

A licitação estava aberta para pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras 

(isoladas ou em consórcio), sendo a participação de empresas aéreas limitadas 

a 10% do capital. As etapas previstas após o lançamento do edital foram 

descritas no Capítulo V do Edital e ficou determinado que a vencedora seria 

escolhida em processo licitatório de concorrência pública na modalidade de 

Leilão, com critério de julgamento de maior valor de outorga (valor mínimo de R$ 

3.700.000,00), havendo a possibilidade de realização de leilão em viva voz.  

Visto isso, aponta-se que, em maio de 2011, divulgado o edital de 

concessão do aeroporto pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e de 
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acordo com a BM&FBovespa, o leilão aconteceu da seguinte forma: começou às 

10h02, durou cerca de uma hora e foi dividido em duas partes, (1) leitura das 

propostas entregues em envelopes por cada um dos grupos e (2) disputa em 

lances no leilão em viva-voz. Na etapa do viva-voz foram 88 lances. Na primeira 

fase, os quatro grupos apresentaram suas propostas por escrito: ATP-Contratec 

(R$ 62,04 milhões), Aeroleste Potiguar (R$ 51,7 milhões) e Aeroportos Brasil 

(proposta inicial de R$ 75 milhões). O consórcio Inframérica, que venceu o leilão, 

já nessa fase apresentou a proposta de R$ 132 milhões. Na segunda fase, 

estavam habilitadas para participar do viva-voz as três melhores propostas da 

fase escrita, porém, participaram apenas a Inframérica e o consórcio Aeroportos 

Brasil, com proposta final de R$ 166 milhões. 

 Em 22 de agosto de 2011, o Consórcio Inframérica Aeroportos 

(constituído pelas empresas Infravix, Corporación América e pelo grupo Engevix) 

venceu o leilão que lhe garantiu o direito de construir e administrar o complexo 

pelo prazo de 28 anos, podendo ser prorrogado por 5 anos uma única vez, para 

fins de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de riscos não assumidos 

pela concessionária no contrato de concessão, a partir de justificativa. Além 

disso, o contrato preverá a realização de revisão ordinária a cada 5 anos, no 

intuito de promover o reposicionamento tarifário, ou seja, o compartilhamento 

dos ganhos de produtividade e eficiência com os usuários, mediante a 

determinação de fator de produtividade e de qualidade. 

Fruto da audaciosa tentativa do Governo Federal de tentar fazer o projeto 

sair do papel, o leilão foi realizado na Bolsa de SP e finalizado ao atingir os 

exatos R$ 170 milhões, com ágio correspondente a 228,82% com relação à 

proposta inicial. Firmado o contrato com a presença da presidente Dilma 

Rousseff, em novembro de 2011 foi assinado o contrato de concessão do 

aeroporto à Inframérica e, portanto, as obras do terminal de passageiros e carga, 

sob responsabilidade da concessionária, começaram em agosto do ano 

seguinte.  

A construção do empreendimento se deu por contrato público-privado, 

com custo estimado de R$ 792,55 milhões de reais, dentre os quais 170 milhões 

são frutos da arrematação da concessão do terminal por parte da Inframérica, 

cuja participação compreendeu a construção do terminal de passageiros, 

sistema viário de acesso e obras complementares, e constituiu a segunda fase 
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dos trabalhos. A primeira fase dos trabalhos, por sua vez, a qual compreende a 

fase de desmatamento, pavimentação, terraplanagem, proteção vegetal, 

implantação dos sistemas de pistas e pátios, drenagem e infraestrutura dos 

sistemas de auxílio e proteção ao voo, sob responsabilidade da Infraero e do 

Exército, teve sua finalização em dezembro de 2013, mesma data em que o 

aeroporto teve sua denominação modificada, em detrimento da lei 12,920 de 24 

de dezembro de 2013, para “Aeroporto Internacional do Rio Grande do 

Norte/São Gonçalo do Amarante - Governador Aluísio Alves “.  

As obras do aeroporto terminaram a tempo de atender a grande demanda 

de passageiros espectadores da Copa do Mundo FIFA de 2014 na capital 

potiguar. Em 31 de maio de 2014, o aeroporto recebeu o primeiro voo de sua 

história. 

O projeto do aeroporto é moderno e previa a capacidade da 1ª fase de 

implantação de 6,2 milhões de passageiros ao ano atendendo a demanda 

prevista para o ano de 2024, com um investimento de aproximadamente R$ 400 

milhões. Há ainda a possibilidade de ampliação dessa capacidade para 11 

milhões de passageiros ao ano, demanda esta esperada para o ano de 2038, 

sendo necessário o investimento de mais R$ 250 milhões. Dessa forma, a 

Inframérica investirá cerca de R$ 650 milhões ao longo dos 28 anos de 

concessão. 

Fazendo uma análise preliminar, em contraponto ao Aeroporto Augusto 

Severo, percebe-se que o Aeroporto de São Gonçalo possui uma perspectiva de 

crescimento empolgante no tocante à expansão de carga movimentada e centro 

de distribuição, porém ainda vem sendo subutilizado, em função da 

predominância de fluxo de passageiros.  

O Aeroporto Augusto Severo localiza-se no município de Parnamirim/RN, 

a 18 km do centro de Natal e 11 km da praia de Ponta Negra, principal destinação 

turística da capital potiguar. Faz-se importante destacar isso porque, até hoje, a 

mudança para o Aeroporto de São Gonçalo não vem sendo bem aceita pela 

população da Região Metropolitana de Natal, ainda sem maiores pesquisas de 

opinião pública que versam sobre o tema, mais que em hipótese chama em muito 

atenção para um espaço urbano segregado no eixo sul (rico), que agora faz 

referência a um novo ciclo de desenvolvimento menos concentrado no eixo norte 

(pobre) da RMN. Até 2010, o Augusto Severo era o quarto maior aeroporto da 
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região Nordeste em número de passageiros e o 17º mais movimentado do país, 

ocupando uma área de 13,4 km² e possuindo três pistas de pouso. O pátio de 

aeronaves possui área de 36.924 m² e o terminal de passageiros (TPS), de 

11.560 m².  Em 2010 passaram pelo Augusto Severo 2.415.833 passageiros, o 

que representa crescimento de 28,2% em relação à movimentação de 2009 

(1.894.113), e 28.623 aeronaves, equivalente a acréscimo de 24,3% sobre a 

movimentação do ano anterior (23.015), de acordo com informações disponíveis 

no site da Infraero. A capacidade do atual TPS é de 1,5 milhão passageiros/ano 

(TCU, 2010). 

Já em relação à capacidade aeroportuária do Aeroporto de São Gonçalo, 

observa-se que ocupa área de 15 km² (6 km de comprimento por 2,5 km de 

largura). Situa-se a aproximadamente 40 km do centro de Natal. Hoje esse 

equipamento é predominantemente um aeroporto de passageiros, 

principalmente por motivo de turismo, com volume pouco expressivo de carga 

movimentada. Segundo informações da GEPAC e TCU, a demanda estimada 

para o início das operações, em 2014, é da ordem de 3 milhões de 

passageiros/ano, chegando, de acordo com as estimativas dos estudos de 

viabilidade, a 11,4 milhões de passageiros/ano ao final da concessão, no ano de 

2038. Agora, em termos de espaço, o terminal de carga contará com 3,3 mil m² 

- 10 mil toneladas/ano; o terminal de passageiros, a torre de controle e os 

serviços contarão com um espaço de 53 mil m²; a pista e pista de pouso com 

225 mil m²; a pista para taxiar com 180 mil m²; o espaço de estacionamento com 

16 mil m² e área de estrada/pátio com 195 mil m². (ENGEVIX) 

Segundo Alysson Paolinelli, chefe executivo da Inframerica,  

São Gonçalo foi o primeiro aeroporto a ser concedido e é diferente de 
todos, não apenas porque é 100% privado, mas porque é uma 
infraestrutura planejada e construída do zero e num tempo recorde, já 
que sua operação inicia com sete meses de antecedência do prazo 
contratual [...] é possível ver toda uma movimentação de expansão ao 
redor. Isso é positivo, representa expansão. Vamos ter hotel, posto de 
combustível, espaço para indústrias. Espero, portanto, muito mais 
obras aqui ao redor para novos empreendimentos, o que vai trazer 
desenvolvimento para esta região. 

O empreendimento permite redistribuir filas e abrir novos pontos de check-

in sempre que houver necessidade, para ocasiões em que determinada 

companhia aérea tiver mais voos que outra, dando maior celeridade ao 

embarque de passageiros. O aeroporto dispõe de 42 balcões de check-in e seis 
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totens de atendimento compartilhados pelas companhias aéreas. Quatro 

estruturas de raios-x em cada um dos acessos à sala de embarque foram 

instaladas e seis fingers atendem até oito aviões simultaneamente.  

Embora tenha sido oficialmente inaugurado em 09 de junho de 2014, os 

acessos, de responsabilidade do governo estadual, perduram até hoje. Em uma 

das declarações feitas pelo governo do Estado e divulgados na imprensa local, 

foi alegado que o atraso das obras se deu em função da reformulação do projeto 

por questões ambientais, já que foi descoberto três hectares de mata atlântica 

no meio do percurso da obra de acesso ao aeroporto. Atualmente a nova gestão 

Robinson Faria (PSD) tem criado esforços para concluir as obras visando à 

candidatura do aeroporto para atrair o centro de conexões de voos do grupo 

LATAM, que pretende investir cerca de R$ 5 bilhões no Rio Grande do Norte, 

criando 12 mil empregos. São 33,7 quilômetros de estrada duplicada e asfaltada, 

ligando o Aeroporto à BR 406 pelo acesso norte e às BRs 304 e 226 pelo acesso 

sul. Esse último tem perspectiva de término para 2016. 

Assim, verifica-se que, com o discurso de que um novo aeroporto era 

essencial para a realização da Copa FIFA em Natal e um grande gerador de 

dinamização da economia local e desenvolvimento urbano, foi criado o consenso 

de que esse projeto era a melhor opção para o estado. Atores políticos e 

iniciativa privada mais uma vez atuaram juntos na criação de um ambiente 

propício para a sua implementação. Entretanto, identificam-se também conflitos 

envolvendo a Prefeitura Municipal de São Gonçalo e proprietários da área 

desapropriada para a construção do Aeroporto. Com o término da Copa FIFA 

2014, observou-se que, num primeiro momento, as ações relativas ao Aeroporto 

vieram sendo postergadas, hoje, com a concorrência para receber o centro de 

conexão de voos da LATAM, a Prefeitura Municipal de Natal, a de São Gonçalo 

e o Governo do RN tem capitaneado novos esforços para tornar o Aeroporto um 

equipamento indutor de desenvolvimento para o estado. 

3.1 PARTICIPAÇÃO 

Na mesma perspectiva do capítulo anterior, aponta-se a valorização dada 

ao modelo de gestão pública democrática. Por conseguinte, tem-se a iniciativa, 
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por parte dos governos, à promoção de políticas públicas que se dão de baixo 

para cima, por meio da pluralidade de atores sociais e políticos na arena 

decisória.  

Diferente do caso das obras de mobilidade urbana em Natal, a construção 

do Aeroporto Internacional de São Gonçalo não só faz parte do plano para a 

realização da Copa FIFA 2014 em território potiguar, como também está 

associada ao desenvolvimento territorial e reorganização da dinâmica territorial 

da Região Metropolitana de Natal. Junto a ele somam-se o Programa de Ação 

para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE, a ampliação 

do Porto de Natal pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, 

e a construção da Ponte Newton Navarro, que traria maior integração de Natal 

com o litoral norte, onde especula-se a implantação de um Polo Turístico na 

Praia de Pitangui, município de Extremoz. 

No entanto, como aponta Almeida (2015, p. 8): 

[...] apesar da mobilização de políticos em torno do projeto, 
aparentemente a sociedade e o mercado local têm se mantido 
“apáticos”, confirmando-se presença reduzida dos dois setores na 
audiência pública realizada em São Gonçalo do Amarante e em 
reuniões abertas. 

Como dito anteriormente, a ANAC realizou duas audiências públicas para 

discutir a proposta do edital de concessão (Brasília e São Gonçalo do Amarante), 

e fez uma audiência pública pela Internet.  

 

Gráfico 2: Distribuição das Manifestações por data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANAC, 2010. 
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Desse conjunto foram aceitas 5 manifestações da reunião de Brasília, 11 

em São Gonçalo e 220 manifestações via internet, totalizando 236 

manifestações, como consta no Relatório de Contribuições Audiência Pública, 

ANAC, Nº. 21/2010.  

 

Gráfico 3: Manifestações da Audiência Pública nº 021/2010 por Origem 

 
Fonte: ANAC, 2010. 

 

São nos processos institucionais de participação social que a questão da 

escala do projeto chama mais atenção. Faz-se importante salientar que para a 

ANAC (2010, p. 8):  

Submetem-se à discussão pública os EVTEA e as minutas de edital, 
contrato e anexos relativos ao processo de concessão da construção 
parcial, manutenção e exploração do ASGA, com vistas a conhecer e 
coletar contribuições/informações dos usuários, da sociedade civil, dos 
agentes econômicos e dos poderes públicos estabelecidos, bem como 
orientar e conferir maior transparência ao processo decisório da ANAC. 

Por mais que houvesse a preocupação de se realizar as três audiências, 

sendo uma em São Gonçalo do Amarante, o que abrange a sociedade local que 

vai sofrer impactos sócio-territoriais e econômicos de imediato, o teor das 

manifestações nos mostra que grande maioria das contribuições foi feita em 

razão de questões técnicas do edital e da minuta do contrato, por pessoas 

representantes de empresas, interessadas no certame licitatório. Nesse sentido 

a ANAC ainda aponta que (2010, p. 8):  
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Em que pese ainda existirem aspectos a serem enfrentados antes do 
início do certame, entende-se que o processo encontra-se apto para o 
debate público, mediante a sua sujeição ao procedimento de audiência 
pública, o que, por sua vez, contribuirá para o aperfeiçoamento do 
projeto.   

 

Gráfico 4: Distribuição das manifestações documentais por assunto 

 
Fonte: ANAC, 2010. 

 

Quando a ANAC fala em conhecer e coletar contribuições dos usuários, 

da sociedade civil, dos agentes econômicos e dos poderes públicos 

estabelecidos, são estabelecidas condições mínimas para isso e não são 

implementadas através de metodologias que possibilitem a participação dos 

distintos grupos sociais e políticos envolvidos. Uma prova disso é que o Aviso 

De Sessão Presencial27, emitida pela ANAC, aponta que:  

As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante 
as sessões presenciais referidas [...] deverão ser efetuadas até às 18h 
do dia 15 de setembro de 2010, para a sessão de Brasília, e até às 18h 
do dia 22 de setembro de 2010, para a sessão de São Gonçalo do 
Amarante, por meio do endereço eletrônico 
audienciapublica.asga@anac.gov.br, sendo obrigatórias a respectiva 
identificação e a da empresa ou entidade representada, se for o caso. 

Além de limitar o acesso à fala, restringe a participação da população que 

não possui livre acesso à internet, consolidando o distanciamento já presente 

                                            
27 Publicado no Diário Oficial da União Nº 171, de 6 de setembro de 2010, Seção 3, Página 16 
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entre a agência e a população local, principalmente no caso da audiência que 

ocorreu em São Gonçalo. Por mais que seja um projeto de abrangência nacional, 

a comunidade local sofre um impacto maior. 

Nesse projeto houve, também, o embate institucional e judicial pela 

garantia dos direitos humanos e direito à moradia das pessoas que residiam ou 

eram proprietários de terras na área a ser desapropriada em função da obra 

proposta.  

Ao observarmos a distribuição das manifestações documentais por 

assunto, mais uma vez verifica-se que houve apenas 3 manifestações acerca 

dessa problemática, realizadas por Lindenberg Varela (JANA) e Secretário 

Nelson Tavares (Secretário de Planejamento do município). Nas duas primeiras, 

houve a preocupação com as comunidades a serem desapropriadas, porém 

acerca da responsabilidade de qualquer custo e risco de desapropriação e/ou 

reassentamento ser alocado ao Poder Concedente. No último caso, o secretário 

de Planejamento do Munícipio expõe o status atual do processo de 

desapropriação, ainda em 2010, de forma a realizar a propaganda da gestão 

municipal. Contudo, chegou-se a meados de 2015 e as famílias ainda estão no 

mesmo local, em área de risco. 

Com a consolidação do Aeroporto Internacional criam-se faixas de 

segurança aeroportuárias baseado num zoneamento próprio de uso sob o solo 

urbano do entorno, o que gerou conflito com áreas historicamente já 

consolidadas naquele espaço. É o caso do reassentamento de 345 famílias das 

Comunidades Padre João Maria e As Dez - consolidadas há cerca de 30 anos 

no município - por estarem localizadas em faixas de risco aeroportuárias e 

isofônicas, conforme Plano Diretor Municipal (Lei Complementar 049/09), ou 

seja, há a proibição de qualquer tipo de construção no local em razão do 

Aeroporto Internacional.  

A mesma norma define as duas comunidades como Áreas Especiais de 

Interesse Social – AEIS (faixa de renda de 0 a 3 salários) e reafirma que as 

comunidades são anteriores ao aeroporto, por conseguinte, caberia ao executivo 

local a desapropriação ou transferência daquelas famílias para outra área do 

município. Para isso, o Ministério das Cidades, por meio de transferência via 

Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa, Minha 
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Vida, garantiu desde 2011 recursos para a realocação das famílias afetadas pelo 

novo aeroporto.  

Para a realização do projeto, a Prefeitura se São Gonçalo, por meio da 

Secretaria de Habitação e Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, elaborou 

o projeto numa perspectiva integrada e participativa. Prova disso são as metas 

de implantação de infraestrutura urbana e a realização de ações de 

desenvolvimento comunitário no novo local de moradia daquelas famílias.  

O prazo estabelecido para o reassentamento das famílias foi maio de 

2015; apesar disso, o Aeroporto Internacional encontra-se em operação e o 

projeto de reassentamento das comunidades ainda não foi concluído, o que tem 

sustentado situações de risco entre as famílias da Padre João Maria e As Dez e 

inviabilizando o funcionamento do aeroporto em 100% da sua capacidade, já que 

a manutenção desse quadro significou uma restrição nos tamanhos de 

aeronaves recebidas pelo aeroporto.  

Ressalta-se que esse financiamento ocorreu em função da 

responsabilidade e da liderança política exercida pela Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo para elaborar o projeto de reassentamento, conseguir os recursos 

com o Governo Federal e, também, num primeiro momento, foi estabelecido um 

relacionamento com a sociedade para garantir a sustentabilidade do projeto.  

Nesse interim, observou-se que muitas famílias não participaram das 

discussões com a prefeitura porque havia uma descrença em relação à 

consolidação do aeroporto e o receio por parte das famílias de terem que mudar 

para outro lugar, mesmo que fosse próximo (cerca de 500m de distância) do local 

anterior. Além disso, cabe registrar que, embora as entrevistas realizadas com 

os atores qualificados – tanto representantes técnicos e políticos quanto 

moradores e lideranças comunitárias das duas áreas em tela – evidenciassem 

um diálogo salutar concernente à necessidade de reassentamento das famílias 

em função do risco imediato (já vivido diariamente pelas famílias), ainda persiste 

o descrédito da população em relação à prefeitura municipal de São Gonçalo do 

Amarante. Tal descrédito está diretamente associado ao atraso na execução das 

obras, bem como ao descompasso existente entre as decisões técnicas tomadas 

pelos gestores e a nova realidade da comunidade e, por fim, pela ausência de 

informações por parte das famílias, antes presente na concepção básica do 

projeto. 



99 
 

 
 

Entre as lideranças comunitárias e moradores há uma grande diversidade 

de respostas em relação a como tomaram conhecimento da construção do 

aeroporto e do processo de reassentamento. Há relatos em que as famílias 

tiveram ciência desse processo há mais de oito anos, com o projeto original do 

aeroporto. Outras, por sua vez, ficaram sabendo em decorrência da Copa FIFA 

2014, razão pela qual o aeroporto foi inaugurado antes do esperado. Há ainda 

aquelas pessoas que souberam através de boatos dentro da comunidade. Enfim, 

nem todas essas famílias foram cadastradas pela prefeitura, logo entende-se 

que muito disso se deve à presença de novas famílias na comunidade. Ademais, 

todas as famílias mostram-se sensibilizadas pela importância do 

reassentamento. 

Segundo os secretários de Meio Ambiente e Urbanismo e Habitação Hélio 

Dantas Duarte e Paulo Emílio de Medeiros, houve a participação e discussão do 

projeto e todas as decisões foram tomadas com a comunidade. Isso se deu 

através da realização de um estudo social, no qual todas as famílias foram 

contactadas, existindo a realização de palestras e acompanhamento de 

assistentes sociais. Num primeiro momento o projeto contemplava unidade 

habitacionais verticais e, depois de apontamentos com a comunidade, 

reformulou-se o projeto no sentido de atender às demandas da população e aos 

normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e do Programa de 

Aceleração do Crescimento, dado que a proposta original teve que se adequar 

à conjugação desses dois programas. 

Essa informação é confirmada pela comunidade, porém fica claro que 

houve apenas duas reuniões anteriores à inauguração do aeroporto, nas quais 

estiveram presentes o prefeito Jaime Calado, Felizardo Moura, Gisele Moura e 

demais funcionários públicos. Quando perguntados se as famílias consideraram 

esse processo participativo, todas as respostas – daquelas famílias que já 

estavam presentes na comunidade nesse período - foram no sentido de que as 

reuniões eram de caráter consultivo, existindo somente a ilustração do projeto. 

Após o início de conflitos, houve a pactuação. Segundo o Morador 07:  

Nas reuniões eu fiquei calada, porque lá só os “bichão” que falava, a 
gente só foi pra escutar, né? O que eles tavam dizendo. Felizardo, 
Gisele Moura e o Prefeito Jaime Calado. Nessa reunião que eu fui o 
Líder Comunitário não estava presente. 
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Já para o Morador 05: “Pelo menos na primeira reunião que o pessoal se 

agitou um pouco, eles já vieram na outra reunião com a proposta diferente, com 

a proposta das casas”. 

O descompasso existente entre as decisões técnicas tomadas pelos 

gestores recai na padronização das unidades habitacionais propostas, as quais 

não conseguem retomar a multiplicidade dos contextos socioeconômicos das 

famílias cadastradas, ou seja, em função dessa padronização aquelas famílias 

que no ato do cadastramento eram proprietárias de uma residência com padrão 

superior ao que irão receber pela prefeitura não tiveram a opção de serem 

indenizadas. Logo, criou-se uma rivalidade entre essas famílias e o governo, 

como aponta a Moradora 03:  

Minha casa tem 3 quartos, entendeu? e lá vão ter 2. Minha casa tem 
garagem e a de lá não vai ter garagem. Minha casa não foi posse, foi 
comprada [...] O certo era eles indenizarem cada casa a sua situação. 
[...] e eles não deram essa opção. Chegou, mandou assinar, a gente 
assinou. [...] quem tem sua casa de taipa vai receber uma casa na 
cerâmica, toda estruturada, rua calçada, beleza. Mas e quem não tem? 
Que tem uma casa boa, vai fazer o quê? Vai perder? Não pode perder. 

Além disso, completa a Moradora 02 (Líder comunitária): “Quando foi feito 

o projeto, talvez tivesse essa quantidade de casas, mas esse projeto já faz muito 

tempo e muitas famílias já aumentaram [...] Tem muitos casos, assim, abertos”. 

Para o secretário da SEMURB, Hélio Dantas Duarte, durante o 

cadastramento das famílias, ainda antes da inauguração do aeroporto, houve o 

congelamento da área e aquelas pessoas que chegaram depois não serão 

contemplados com novas casas. Ainda segundo ele,  

Tem 17 pessoas que não estão felizes, de todas as 345 famílias. Por 
quê? Porque são as pessoas que tem melhores condições financeiras 
de lá, que tem uma casinha maior. Porque as casas novas serão 
padrões, todas iguais. Nenhuma vai ser melhor que a outra. 

Esse novo impasse é consequência do atraso e da falta de informações 

no processo de reassentamento, como aponta o Morador 04: 

O que tá incomodando é o descaso e a falta de informação, porque ele 
não faz reunião com a gente. O governo do estado já devia ter vindo 
aqui fazer uma reunião. O dinheiro das casas vem de onde? Do 
governo federal? Então o governo federal já era pra ter vindo aqui 
conversar com a gente. A INFRAERO e a ANAC. 
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Notando a fala dos representantes municipais, verifica-se que ambos 

enxergam a importância da participação e controle social nas ações do poder 

público: “Tudo a gente coloca a sociedade para participar. A gente sabe que a 

participação não é grande porque o povo não tem essa cultura de participar das 

coisas, das decisões do município, mas a gente coloca aberto”. Mas a prefeitura 

não realizou nenhuma audiência com a comunidade após a inauguração do 

aeroporto e as famílias estão sem saber o status atual do projeto.  

Enquanto isso a população reclama que o aeroporto já está em operação 

e ainda não foi nada feito para que eles sejam retirados do local. Segundo o 

Morador 01: “cada avião que passa aqui de madrugada eu estou acordada, por 

medo. [...] E não tem pra onde correr, né? Ai você imagina essa comunidade 

numa situação dessa”. Já para o Morador 02:  

Muitos problemas, desde que começou [...] não foi só o aeroporto, mas 
desde a construção da BR. Só problemas na estrutura das casas. É 
“rachadura daqui, é rachadura acolá”. Sem falar na zoada, muita gente 
não se incomoda porque já se acostumou, no começo não tinha quem 
dormisse. [...] Essa semana teve um caso, assim, muito surpresa, veio 
muito baixo, passou 5 avião, um em cima do outro. Quem teve 
facebook colocou logo: “escapei da morte agora”. 

 

Tudo isso coloca em evidência o grau de vulnerabilidade sofrido pelas 

famílias nas comunidades, cuja responsabilidade recai na falta de 

responsabilização por parte da prefeitura de São Gonçalo. É necessária a 

construção de um novo diálogo de maneira harmônica em que elementos de 

organização e desenvolvimento comunitário possam estruturar o 

desenvolvimento social. Isso sugere a necessidade de uma nova pactuação 

entre o poder público e as famílias de modo a garantir a sustentabilidade do 

projeto.  

Por fim, podemos citar organizações como o Comitê Popular da Copa, 

Ministério Público do RN, ABONG e movimentos sociais locais que atuaram, em 

algum momento, no sentido de resguardar as famílias, porém sem lograr êxito. 

Sobre isso a Entrevistada Nº 3 (Representante da APAC e Comitê Popular da 

Copa)  nos fala que: 

A atuação foi ínfima. A gente não conseguiu, primeiro porque focamos 
na questão das desapropriações de Natal que era uma questão social, 
uma demanda urgente. E o povo de São Gonçalo é um povo muito 
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difícil. Fui a uma audiência em que um deles nos convidou para 
conhecer a área, marcamos uma data, mas eles remarcaram e 
remarcaram diversas vezes. Então desistimos. O Comitê Popular 
trabalhava a partir da demanda do indivíduo, então se o camarada não 
apresentou nenhuma demanda, nós não tivemos fôlego para ir atrás.  

3.2 ACCOUNTABILITY 

Trazendo a perspectiva de accountability para o caso em tela, verifica-se 

a predominância da visão horizontal de accountability em função do controle 

recíproco entre os poderes autônomos do Estado garantindo a concretização do 

projeto urbano em virtude da janela de oportunidade criada para a realização do 

mundial. A visão accountability vertical e social se mostra minimizada em função 

do caráter pouco participativo do projeto, já que se trata de uma concessão 

privada para a construção do aeroporto. 

As principais leis que basearam a concessão do Aeroporto Internacional 

de São Gonçalo do Amarante estão descritas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Principais leis que basearam a concessão do Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante 

Principais leis Assunto 
Decreto Federal nº. 6.373 Dispõe sobre a inclusão, no Programa 

Nacional de Desestatização - PND, do 
Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, 
localizado no Município de São Gonçalo do 
Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte, 
e dá outras providências. 

Decreto Federal n.º 7.205 Dispõe sobre o modelo de concessão para 
exploração do Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante. 

Lei Federal n° 11.182/2005 Cria a Agência Nacional de Aviação Civil – 
ANAC, e dá outras providências. 

Lei Federal n° 8.987/1995 Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. 

Lei Federal n° 9.074/1995 Estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências. 

Lei Federal n° 9.491/1997 Altera procedimentos relativos ao Programa 
Nacional de Desestatização, revoga a Lei n° 
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras 
providências. 

Lei Federal nº 12.920, de 24 de 
Dezembro de 2013 

Dá a denominação de Aeroporto Internacional 
do Rio Grande do Norte/São Gonçalo do 
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Amarante - Governador Aluízio Alves ao 
Aeroporto São Gonçalo do Amarante, no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As decisões tomadas no tocante à concessão foram amplamente 

divulgadas e transparentes, uma vez que isso é garantido pela legislação vigente 

e pelo regime de contratação do governo brasileiro. Entretanto, percebeu-se um 

distanciamento abissal com a população de São Gonçalo, principalmente os 

principais atingidos pela obra, em relação ao nível de decisões de um projeto 

urbano com essa escala de impacto e de responsabilidade direta do Governo 

Federal. 

Da mesma forma, o processo decisório referente à construção do 

aeroporto se restringiu ao nível federal e a aprovação de concessão e crédito por 

parte do parlamento brasileiro. Nesse sentido, o projeto do Aeroporto de São 

Gonçalo foi caracterizado por uma arena política institucionalmente controlada 

pelo nível federal do Estado, através da Agência Nacional de Aviação Civil e 

Infraero, representantes políticos locais e o mercado, deixando a sociedade local 

atuar de forma passiva nesse processo (ALMEIDA, 2015).  

Além disso, o que não se mostrou claro foram as decisões tomadas em 

âmbito local, haja vista o relacionamento da sociedade com o governo local. A 

falta de responsabilização por parte da Prefeitura de São Gonçalo faz com que 

as famílias da Comunidade Padre João Maria e As Dez continuem em situação 

de risco, sem que haja qualquer contato ou tipo de diálogo com a comunidade. 

Portanto, nesse caso, renovam-se as interações com o corporativismo, 

impedindo a consolidação do modelo de gestão da política urbana, pautado na 

participação e no controle social. 

Como apontado na introdução do texto, esse contexto faz interface com 

os novos modelos de planejamento das políticas públicas no Brasil pós 

Constituição de 1988, nos quais o município ganha responsabilidades, porém 

não possui capacidade técnica e fiscal para atuar em alguns casos. O ineditismo 

de um projeto no porte do Aeroporto de São Gonçalo, aliado à inexperiência 

administrativa do governo local e também da sociedade local, faz com que se 

inserir politicamente nas esferas de poder e decisão se torne difícil. 
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Mais uma vez o município não consegue se inserir na arena política de 

forma satisfatória e grandes projetos urbanos que são concretizados de cima 

para baixo, numa perspectiva Top-Down (de cima para baixo), são empurrados 

à população local com o discurso de crescimento econômico.  

É notório salientar que todas as etapas da concessão deveriam 

obrigatoriamente passar pela análise rigorosa do Tribunal de Contas da União, 

após isso o edital foi liberado para publicação, reiterando a visão horizontal de 

accountability através dos órgãos de controle do Estado. 

3.3 ARENA POLÍTICA 

Impulsionada pela inclusão na Matriz de Responsabilidades da Copa do 

Mundo de 2014, documento assinado pelos governos federal, estadual e 

municipal com as obrigações de cada esfera para a realização do mundial de 

futebol no Brasil, a então demorada construção do Aeroporto Internacional de 

São Gonçalo do Amarante ganhou grande rapidez, sendo, em maio de 2011, 

divulgado o edital de concessão do aeroporto pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC). 

Pontua-se que que o Aeroporto de São Gonçalo foi inserido no Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), o modelo de concessão foi definido pelo 

Grupo de Trabalho vinculado ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração 

do Crescimento (GEPAC), sob a coordenação da Casa Civil e composto pelos 

seguintes órgãos: Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 

Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda 

(MF), Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério da Defesa (MD), ANAC, 

BNDES e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

Listados as instituições e órgãos da administração pública federal que 

detiveram responsabilidades sobre o planejamento e concessão desse projeto, 

observa-se que a escala de decisões esteve concentrada no alto escalão do 

Governo Federal, incluindo apenas o Governo do RN fora desse contexto.  
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A insistência do Estado brasileiro em continuar com formas tradicionais 

de gestão, em uma perspectiva top-down (de cima para baixo) em que a 

implementação das ações estatais continua se dando de cima para baixo. Essa 

abordagem de gestão tem ênfase excessiva nos decisores, ou seja, na estrutura 

técnica da gestão, o que reforça a ideia de que o poder público local não teve 

condições de atuar frente ao Governo Federal. 

Isso possibilitou o firmamento de um protocolo de intenções entre o 

Governo do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e o 

Consórcio Inframérica criando uma comissão tripartite para coordenar ações 

necessárias à implantação do novo Aeroporto. Logo, o estado do RN e São 

Gonçalo do Amarante ficaram responsáveis por concluir os acessos ao 

aeroporto e instalar a rede de esgoto, telefone e energia antes dos terminas de 

passageiros. 

Coube à Prefeitura de São Gonçalo, nesse ínterim, a elaboração do Plano 

Diretor do Município e legislações correlatas; isso porque, a partir da 

Constituição de 1988, o ente municipal passou a ter papel de destaque na 

política urbana, assumindo papel de protagonista e principal responsável pela 

sua formulação, implementação e avaliação da política estabelecida pelo plano. 

Prontamente os agentes políticos do município aprovaram, por Lei 

Complementar nº 049, o Plano Diretor em 3 de julho de 2009.  

Como observado no caso exposto no capítulo anterior, o processo de 

comunicação entre os governos, nesse caso, também se beneficiou do momento 

político e dos acordos firmados com a FIFA, os quais orientaram a ação 

governamental em uma direção comum. Entretanto, o caso do Aeroporto de São 

Gonçalo destaca-se pela articulação e posicionamento de dirigentes e 

representantes políticos locais no Governo Federal e no parlamento brasileiro – 

figuras que atuam como lideranças políticas no estado do RN – na rápida tomada 

de decisão e aprovação do modelo adotado para a construção do aeroporto. 

Nesse caso, 

a gramática política estruturadora dos processos decisórios sobre as 
transferências voluntárias continua sendo o clientelismo, em suas 
múltiplas e sempre renovadas interações com o corporativismo, o 
universalismo de procedimentos e o insulamento burocrático. 
Historicamente, no Brasil, até o processo de seleção pública de 
projetos, que é estruturado a partir de uma concepção universalista 
e/ou participativa, acaba por ser contaminado pela gramática do 
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clientelismo, pelas negociações políticas, visando interesses políticos, 
também presentes nas formas de financiamento das campanhas e de 
obtenção de votos nas eleições. Tal prática, parte constituinte da 
cultura política brasileira, tem dificultado a consolidação de um novo 
modelo de gestão da política pública urbana, pautado na participação, 
no controle social, bem como na implementação da agenda da 
“reforma urbana”. Para romper com essa mesma prática parece 
necessário desvincular o modelo de financiamento federal, que deveria 
ancorar-se no universalismo de procedimentos, da configuração do 
sistema político-eleitoral vigente no Brasil (ALMEIDA, 2015, p. 2 apud 

NUNES, 1997). 

Diante disso, avalia-se que o Aeroporto, antigo projeto urbano idealizado 

para ser um novo polo urbano e metropolitano de desenvolvimento, se tornou o 

grande pretexto político para a realização da Copa FIFA 2014 em Natal. Porém, 

foi o megaevento que atrapalhou o aeroporto, ou melhor, trocou-se o conceito 

de “Aeroporto Cidade” para “o Aeroporto da Copa”. Isso se deu principalmente 

pela atuação dos atores políticos que tocaram o projeto em busca de capital 

político no RN. 

No que se refere às experiências de articulação com a sociedade, o 

projeto do aeroporto passou por descompassos também relacionados com 

conflitos de desapropriação. Nesse caso, o problema foi superado quando o 

Supremo Tribunal de Justiça - STJ julgou um recurso especial (de nº 881741/RN) 

em favor do governo do estado do Rio Grande do Norte, o que encerrou 

"definitivamente" a discussão jurídica que envolveu a desapropriação da área do 

aeroporto de São Gonçalo do Amarante. 

Por fim, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo junto ao Ministério das 

Cidades estão trabalhando para realocar as famílias afetadas por 

desapropriação dentro da área isofônica do aeroporto, o que garantirá o pleno 

funcionamento do equipamento e fortalecimento do relacionamento entre poder 

público local com os agentes de mercado que detém a concessão do aeroporto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Projetos urbanos sempre estiveram presentes no cotidiano da 

administração pública brasileira e muitas vezes o planejamento e a atuação 

estatal devem ser moldados para atender os diferentes tipos e as peculiaridades 

de cada um deles. Isso significa dizer que o espaço decisório frente à arena 

política deve levar em conta a construção de um relacionamento saudável entre 

os atores políticos e sociais. 

É preciso que as decisões parem de ser tomada numa perspectiva Top-

Down (de cima para baixo), excluindo o caráter democrático da gestão pública, 

algo respaldado pela constituição brasileira e presente em toda a legislação da 

política urbana. As decisões devem ser realizadas de forma ampliada, 

respeitando metodologias que integrem os atores a partir de um diálogo baseado 

na confiança. 

No caso dos projetos urbanos anunciados para a da Copa do Mundo em 

Natal e em São Gonçalo do Amarante, verifica-se que o arcabouço institucional 

da matriz de responsabilidades, assim como a criação dos Comitês Gestores da 

Copa – nacional, estadual e local –, tem posto contratualmente que a ação 

estatal deve ser feita de forma colaborativa, contudo ainda refletindo o padrão 

de execução e tomada de decisões verticalizada do federalismo brasileiro, na 

maioria das vezes, ficando a cargo da União o financiamento desses grandes 

projetos, cujo impacto tem que ser regulado e gerido pelo município, o qual, 

muitas vezes, não possui capacidade técnica e fiscal para isso. 

Durante todo o período do megaevento observou-se uma relação 

dialógica, principalmente entre o governo federal e o governo municipal. Ambos 

tiveram uma série de papéis no desenvolvimento dos projetos urbanos 

anunciados para a copa, como se pode observar nos casos selecionados, 

contudo, tem-se que enfatizar que o papel do governo federal foi considerado de 

interesse nacional, não estando sujeito à autoridade dos governos locais. O 

papel de regulação e fiscalização das cidades-sedes foi desempenhado de 

forma declarada apenas em relação aos prazos e gastos com a Copa, mas 

aquelas políticas que foram geridas por esse nível de governo se resumiram a 
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megaprojetos urbanos de infraestrutura, como, por exemplo, portos e 

aeroportos. 

Desde o início a União adotou um discurso que garantiria os recursos 

necessários à realização dos jogos, mas foi o poder local que teve um papel 

amplo na concretização da grande parte dos projetos anunciados, tendo o papel 

fundamental de atingir um planejamento integrado das políticas públicas para a 

efetivação da reestruturação urbana esperada pela ocasião.  

Por outro lado, o governo estadual recebeu os encargos que 

ultrapassavam os limites dos municípios – como os acessos do aeroporto – e 

demais responsabilidades que lhes cabia por ser projeto próprio ou de 

responsabilidade exclusiva, como, por exemplo, a emissão de licenças 

ambientais e política de segurança pública. 

Em relação aos processos de coordenação intergovernamentais para a 

concretização dos projetos urbanos, verifica-se que a responsabilidade, 

constitucionalmente e contratualmente – como estabelecido na Matriz de 

Responsabilidades para a Copa FIFA 2014 –, deve ser compartilhada pelos três 

níveis de governo e por muitos órgãos e gestores públicos distintos.  

Assim como o megaevento, os projetos urbanos requeriam um alto grau 

de colaboração baseado na capacidade de gestão, tempo e recursos 

disponíveis. Isso significa que, para que houvesse um avanço quanto ao grau de 

governança colaborativa da gestão pública brasileira nesse período, deveriam 

ter sido criadas, como aponta Kellas (2010, p. 76), “boas relações institucionais 

de comunicação, processos formalizados e legislação ou convênios que definam 

e facilitem as relações políticas”. 

A respeito disso, observou-se que existiu o empenho, ainda na fase do 

planejamento das ações para a realização do contrato com a FIFA, para criação 

de arranjos institucionais formalizados, em todo os níveis de governo, como, por 

exemplo, os Comitês Gestores da Copa, as Secretarias Especiais da Copa e os 

demais grupos de trabalho para controle e fiscalização do megaevento. No 

entanto, não se constatou uma articulação sólida entre eles, principalmente 

aqueles pertencentes a diferentes núcleos de poder e gestão. Logo, viu-se uma 

espécie de arquipélago organizacional, no qual a prática da gestão era 

compartilhada, mas não colaborativa.  
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O contrato com a FIFA, assim como a Lei Geral da Copa28 e a Matriz de 

Responsabilidades para Copa Brasil 2014, além de funcionarem como 

legislação, se comportaram como marcos regulatórios para a facilitação das 

relações políticas. Além disso, em Natal e São Gonçalo do Amarante, somente 

identificaram-se boas relações institucionais de comunicação com aqueles 

responsáveis pela política de segurança pública e em áreas de logística no 

momento da realização do evento. 

A comunicação interinstitucional dos governos em diferentes níveis de 

governo também foi comprometida pela necessidade do tramite administrativo 

das ações públicas no Brasil, assim como pelo excesso de comunicação formal 

entre os canais políticos, administrativos e técnicos que atuaram na 

consolidação dos projetos. Enquanto a colaboração entre governos locais 

aparentemente é mais fácil (se houver a construção de pactos políticos ou 

criação de consensos), a comunicação entre os governos locais e federal é mais 

difícil.  

Durante o período do megaevento, não foi constituída nenhuma estrutura 

que fortalecesse o contato entre os governos local, estadual e federal para 

discutir um planejamento integrado das ações para a Copa; pelo contrário, o que 

houve foi a má distribuição dos recursos federais entre as cidades-sedes. 

Aquelas cidades com maior capital político dentro dos ministérios do governo 

federal e do parlamento agiram no sentido de angariar apoiadores para seus 

objetivos, assim, identificam-se falhas na coordenação política dos projetos 

urbanos pela existência de diferentes caminhos no exercício da comunicação. 

Outrossim, aponta-se que apenas a comunicação não seria suficiente 

para o exercício da colaboração. Para Kellas (2010), “ela não é suficiente para 

coordenar um acordo preexistente ou para implementar procedimentos 

compartilhados, resultando em decisões e/ou processos colaborativos”.  

Para isso, fazem-se necessários o estabelecimento e a consolidação de 

um arcabouço legal que garanta e legitime os processos colaborativos da ação 

estatal. Enquanto a relação Estado-Mercado for marcada pela falta de 

                                            
28 LEI Nº 12.663, DE 5 DE JUNHO DE 2012. Dispõe sobre as medidas relativas à Copa 

das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude 
- 2013, que serão realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 
10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial mensal 
aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970. 
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juridicidade e legalidade, os elementos para análise se mostrarão insuficientes. 

Com base nisso, acordos e contratos são feitos em gabinetes fechados de forma 

discricionária. Da mesma forma, o relacionamento entre Estado-Sociedade, 

após um largo processo de luta social, mostra-se limitado.  

Essa é uma característica-chave da gestão colaborativa, e a abordagem 

realizada perante os Stakeholders (partes interessadas) sem que fosse inclusiva 

e transparente acabou minando o processo decisório e a ação colaborativa. Essa 

é a prova de que as relações contam para exercer a governança colaborativa 

Nesse contexto, pontua-se que a governança presente nos projetos 

urbanos avaliados entra em conflito em virtude da sua abrangência e escala. De 

um lado, temos as obras de mobilidade urbana de Natal, um projeto local com 

características intraurbanas, enquanto que o Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarante tem escala regional e foi concretizado sob tutela do governo federal.  

No caso de Natal, o que contou mais foi a rejeição da participação por 

parte de uma gestão política fracassada que não se responsabilizava em nada 

pelas ações desempenhadas e não fazia questão de dialogar com a sociedade. 

Uma vez que é mudado o titular do executivo municipal, os conflitos se arrefecem 

e o megaevento acontece sem maiores transtornos. 

Já no caso de São Gonçalo do Amarante, as decisões acontecem em uma 

escala de poder que não abarca a sociedade local. Um projeto urbano do 

impacto do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante provoca impacto direto no 

território e transforma a forma de entendimento e de atuação do poder público 

frente às demandas colocadas pela população. Estão em curso rupturas 

econômicas, sociais e espaciais em São Gonçalo e na Região Metropolitana de 

Natal. Um dos efeitos mais latentes são as alterações na dinâmica fundiária e 

imobiliária e na valorização do solo urbano. 

Essa seria mais uma oportunidade para a criação de um ambiente 

colaborativo na arena político-decisória local para evitar a ocorrência de 

situações de exclusão sócio-territorial e vulnerabilidade social, sobretudo em 

comunidades que se localizam no entorno imediato do projeto e que sofrem ou 

podem vir a sofrer com processos de gentrificação. 

O modelo de gestão deve ser diferenciado a depender da escala de 

planejamento e atuação do ente público. Quando pensado na escala 

metropolitana, novos atores e agentes são inseridos na arena política e a 
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especialização e controle de variáreis do processo político certamente ocorrerão 

de formas distintas, nesse caso podendo ser pensadas na perspectiva 

metropolitana ou colaborativa. 

Diante disso, verificou-se que, de um lado, não foi criado um padrão de 

interlocução dos governos dentro da estrutura federal brasileira; de outro, os 

canais de participação política, garantidos pela constituição de 1988, se mostram 

falhos. Em ambos os projetos urbanos, o fator crítico foi a ausência de uma 

liderança política que conduzisse uma ampla discussão para a tomada de 

decisões e ações, com base no consenso. 

O sucesso no alcance dos objetivos dos movimentos sociais nos projetos 

de mobilidade urbana de Natal se deu em função de uma forte articulação política 

dos envolvidos, perante uma gestão municipal falha. Só após a mudança de 

gestão no executivo municipal que se criou uma disciplina nos processos 

decisórios a fim da celebração de acordos. 

Enquanto isso, no projeto do Aeroporto de São Gonçalo, a falta de 

responsabilização e a maneira omissa com a qual a Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo do Amarante agiu na mediação entre a população e o governo federal 

culminou na criação de conflitos. 

Reafirma-se, por oportuno, que um arcabouço para a tomada de decisões 

é essencial, isso porque o processo de governança colaborativa pode gerar um 

diálogo interminável, sem que haja deliberação ou ação.  

 

“Enquanto uma decisão de consenso como base é a meta desejável, 
um arcabouço legislativo ou um acordo legal entre os participantes 
pode trazer foco e disciplina suficientes para que os processos 
colaborativos resultem em decisões concretas” (KELLAS, p.82, 2010). 

 

Por mais que a relação contratual apresentada à FIFA proponha práticas 

mais transparentes, voltadas à participação e ao controle social sobre ações e 

projetos urbanos voltados para o megaevento, percebe-se que existe uma 

relação conflituosa entre a agenda do governo e as demandas da sociedade, na 

qual não coube a presença plural dos Stakeholders (partes interessadas). 

 Portanto, entende-se que os governos ainda tendem a exercer a gestão 

pública por um viés corporativo, indo de encontro à pluralidade democrática. No 

caso da Copa FIFA 2014 e dos projetos urbanos em questão isso se mostra 



112 
 

 
 

bastante aparente, uma vez que aqueles que se beneficiaram com o megaevento 

são patrocinadores da FIFA ou grandes empresas e multinacionais do setor de 

infraestrutura. 

A governança aos moldes do conceito apresentado não prospera em 

função da rejeição pela colaboração dos poderes públicos frente a uma arena 

político-decisória plural e democrática. A tomada de decisões dos projetos 

urbanos ainda é falha e, no que se refere à complexidade de atender as diversas 

agendas em decorrência dos grandes impactos sofridos, apresenta um alto custo 

político de gerenciamento, o que se torna uma barreira para a ação colaborativa. 

Por fim, a falta de regras claras de uma arena decisória vinculada a 

práticas de transparência e responsabilização fazem com que “colaborar” seja 

visto como um impedimento para o desenvolvimento e impedimento para a 

realização de projetos urbanos. 
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