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Resumo

Introdução: O turismo e os consequentes impactos dos projetos gerados por ele

demonstraram a necessidade de se entender os desdobramentos de políticas públicas aplicadas

ao turismo. Sendo assim se busca estudar casos de projetos modernizadores, construídos em

nome do turismo, que geraram conflitos, de forma a construir um marco conceitual e subsidiar

políticas de desenvolvimento principalmente em áreas com potencial turístico, através de um

estudo do Aeroporto Internacional de Natal/RN. Objetivo: Este estudo tem como objetivo

geral descrever e analisar a dinâmica dos discursos que geraram a implementação do

Aeroporto Internacional de Natal/RN, em São Gonçalo do Amarante, à luz da teoria das

capacidades. Para isso buscou-se: a) contextualizar a construção do Aeroporto Internacional

de Natal/RN; b) identificar e analisar as motivações e os discursos dos agentes envolvidos; c)

identificar os impactos gerados pela construção nas liberdades individuais dos envolvidos.

Metodologia: Esse estudo se baseou em uma abordagem qualitativa de pesquisa, de caráter

analítico, por meio de um estudo de caso. A técnica de coleta de dados foi feita a partir de

revisão documental, bases de dados secundários e entrevistas não estruturadas. A análise se

dará pelo cruzamento de dados secundários com análise de discursos Foucaultiana, seguindo a

metodologia de Hajer (2006), já utilizada em contextos de conflitos (Fazito et al., 2016).

Considerações Finais: Os resultados demonstraram que as políticas públicas do turismo

provocam mudanças para além da área turística. As projeções de expansão do turismo, que

embasaram o processo de construção do Aeroporto de São Gonçalo, se mostraram mais

idealistas, do que concretizadas. As comunidades e a população local não tiveram

participação efetiva nos processos decisórios, percebendo-se que esse comportamento se

desdobrou em inúmeros problemas sociais. A expectativa, que o turismo trouxe, da expansão

de renda e empregos se desfez ao passo que os conflitos surgiram.

Palavras-chave: desenvolvimento turístico; liberdades individuais; aeroporto; capacidade;
participação.



Abstract

Introduction: Tourism and the consequent impacts of the projects generated by it have

demonstrated the need to understand the unfolding of public policies applied to tourism.

Therefore, we seek to study cases of modernizing projects, built in the name of tourism,

which have generated conflicts, in order to build a conceptual framework and subsidize

development policies, especially in areas with tourism potential, through a study of the

International Airport of Natal/RN. Objective: This study has as its general objective to

describe and analyze the dynamics of the discourses that generated the implementation of the

International Airport of Natal/RN, in São Gonçalo do Amarante, in the light of the capabilities

theory. To this end, we sought to: a) contextualize the construction of the International Airport

of Natal/RN; b) identify and analyze the motivations and discourses of the agents involved; c)

identify the impacts generated by the construction on the individual liberties of those

involved. Methodology: This study was based on a qualitative research approach, of

analytical character, through a case study. The data collection technique was based on

document review, secondary databases, and unstructured interviews. The analysis will be

done by crossing secondary data with Foucauldian discourse analysis, following Hajer's

(2006) methodology, already used in conflict contexts (Fazito et al., 2016). Conclusion: The

results showed that tourism public policies provoke changes beyond the tourist area. The

projections of tourism expansion, which were the basis for the construction process of São

Gonçalo Airport, proved to be more idealistic, rather than concrete. The communities and the

local population had no effective participation in the decision making processes, and this

behavior was seen to result in countless social problems. The expectation, which tourism

brought, of the expansion of income and jobs was undone while conflicts arose.

Keywords: tourism development; individual liberties; airport; capability; participation
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1. Introdução

O processo de produção do espaço urbano se refere às questões sociais, políticas e

jurídicas, articuladas para a formação social e econômica, constituído nos diferentes usos da

terra (DE CASTRO RAMOS, GANDARA, TRAMONTIM, 2008). Nesse processo, as

alterações do espaço devem aparecer para formar um suporte para a vida dos cidadãos,

entendendo as diversas classes existentes e as diferentes formas sociais que compõem aquele

lugar. Essa busca por uma melhor qualidade urbana atrelada à diversidade acaba atraindo o

interesse de diversas pessoas de outros lugares a conhecer aquele espaço, gerando assim uma

atratividade turística. O turismo, enquanto atividade, consome e produz espaço, ou seja, é

responsável pela sua produção e transformação, se utilizando do espaço urbano para a criação

de um espaço produtivo (DE CASTRO RAMOS, GANDARA, TRAMONTIM, 2008). Essas

transformações podem aparecer tanto como pequenas mudanças na dinâmica social, quanto na

criação de grandes projetos turísticos.

O turismo e os consequentes impactos dos projetos gerados em seu nome

demonstraram a necessidade de se entender os desdobramentos de políticas públicas do

turismo em relação às liberdades individuais, que por muitas vezes são distorcidas em nome

de um suposto desenvolvimento econômico. Desde os anos 1980, a maioria dos governos

latino-americanos têm reproduzido a receita neoliberal para a construção de políticas de

desenvolvimento, baseada em novos modos de provisão de serviços públicos ‘contratados’,

parcerias público-privadas, privatização e empreendedorismo (DARDOT; LAVAL, 2017;

HARVEY, 2005). Esse processo chega ao Brasil nos anos 1990 (SEISDEDOS, 2010). O

turismo é apontado como um elemento importante, não só na geração de riqueza e renda, mas

principalmente na construção de sensação de pertencimento e afeto aos espaços, potencial de

construção de consciência ambiental e de relações de paz (FAZITO; RODRIGUES;

NASCIMENTO, 2017; HIGGINS-DESBIOLLES, 2006; MOUFAKKIR; KELLY, 2010).

Essas políticas, quando aplicadas ao turismo, além de assumir um papel de

transformação, assume o de agente responsável pela produção do espaço urbano. E é nesse

processo de produzir o espaço, que o turismo pode influenciar para além da atividade

turística. Grandes construções turísticas não alteram apenas nos territórios, como também

toda uma dinâmica social acerca delas. Assim, se essas construções ignoram as necessidades

do lugar em detrimento do turismo, as consequências para o espaço urbano podem ser mais

negativas do que positivas. Surge assim a necessidade de se estudar casos de projetos

modernizadores, construídos em nome do turismo, que geraram conflitos, de forma a
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construir um marco conceitual e subsidiar políticas de desenvolvimento principalmente em

áreas com potencial turístico.

O Aeroporto Internacional Aluízio Alves aparece então como um grande projeto

turístico que alterou o espaço urbano da região metropolitana de Natal, gerando desafios e

impactos sociais, se fazendo necessário entender esses conflitos e quais discursos envolvidos

motivavam ou conflitavam ao longo de sua construção. Assim, esta pesquisa consiste na

revisão bibliográfica de assuntos que envolvem conflitos sociais e desenvolvimento turístico,

uma revisão documental do Aeroporto Internacional de Natal, e é uma pesquisa fundada na

análise de discursos Foucaultiana (HAJER, 2006; HEWITT, 2009; RYDIN, 2003).

2. Objetivo Geral

Analisar a dinâmica dos discursos que geraram a implementação do Aeroporto

Internacional de Natal/RN, em São Gonçalo do Amarante, à luz da teoria das capacidades.

4.1. Objetivos específicos:

a. Contextualizar a construção do Aeroporto Internacional de Natal/RN.

b. Identificar e analisar as motivações e os discursos dos agentes envolvidos.

c. Identificar os impactos gerados pela construção nas liberdades individuais dos

envolvidos.

3. Metodologia

O cumprimento dos objetivos propostos requerem uma abordagem majoritariamente

qualitativa de pesquisa, de caráter analítico, e a melhor estratégia para responder ao problema

de pesquisa é o estudo de caso. Creswell (1998) defende que a pesquisa qualitativa é aquela

que busca entender, explorar e questionar um problema social e/ou humano. Sendo assim,

seguindo os objetivos propostos para esse estudo, foi-se adotada a pesquisa qualitativa como a

mais adequada para cumpri-los.

Já a estratégia de estudo de caso deve ser utilizada em situações de pesquisa que

envolvem questões do tipo “como” e “por que”, em pesquisas que o investigador possui

pouco controle sobre os acontecimentos. É uma investigação empírica que permite o estudo

de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real (YIN, 2009). Flyvbjerg

(2006) nos traz os cinco principais equívocos em relação a essa estratégia de pesquisa: 1) o

conhecimento teórico é mais valioso que o conhecimento prático; 2) não se pode generalizar

baseando-se em um único caso; 3) o estudo de caso é mais útil para gerar hipóteses, do que
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comprová-las; 4) o estudo de caso possui uma tendência em confirmar as noções

preconcebidas do pesquisador; 5) por vezes é difícil desenvolver proposições com base em

estudos específicos. Diante desses equívocos, ele nos explica que o conhecimento dependente

do contexto e da experiência é central na atividade acadêmica (FLYVBJERG, 2001), e que a

escolha do caso a ser analisado pode acrescentar muito para a generalização do estudo, assim

favorecendo a comprovação de hipóteses e geração de teorias.

A técnica de coleta de dados se deu a partir de revisão documental, bases de dados

secundários e entrevistas semiestruturadas. A análise foi feita a partir do cruzamento de dados

secundários com análise de discursos Foucaultiana, seguindo a metodologia de Hajer (2006),

já utilizada em contextos de conflitos (FAZITO et al., 2016). A metodologia de Hajer é

composta dos seguintes 10 passos: pesquisa de gabinete; entrevistas helicóptero; análise

documental; entrevistas com atores-chave; espaços de argumentação; análise dos efeitos de

posicionamento; identificação de incidentes-chave; análise de práticas em debates

particulares; interpretação; segunda visita aos atores-chave.

As limitações de tempo e também a situação de pandemia de COVID-19 durante a

coleta de dados, acabou por limitar também o processo de coleta dos dados. Assim, dos dez

passos, os seguintes foram realizados na pesquisa:

● Pesquisa de gabinete: foi feita uma ampla pesquisa, principalmente em jornais

locais, para se construir uma linha do tempo de todos os principais acontecimentos

do aeroporto.

● Entrevistas helicóptero: entrevistas com jornalista a fim de encontrar notícias mais

aprofundadas, como também aquelas que não podem mais ser encontrada nos sites

de pesquisa

● Análise documental: análise de todos os dados coletados em busca das situações

mais relevantes para essa pesquisa, procurando, por exemplo, por pessoas que se

destacaram nesse processo.

● Identificação de incidentes-chaves: houve a identificação de todos os problemas

encontrados como também dos possíveis motivos causadores

● Análise de práticas em debates particulares: foi feita uma nova coleta e análise de

dados mais direta buscando um aprofundamento do que foi entendido como

relevante, aqui se utilizou plataformas mais específicas como o Jusbrasil e

relatórios de sessões de audiências públicas

● Interpretação: o resultado da interpretação final gerou os resultados e discussões

expostos nas próximas seções.
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A pesquisa esteve em constante adaptação para se adequar a todas as dificuldades

encontradas. A coleta de dados foi o fator que mais sofreu nesse processo, já que o estudo foi

feito durante a pandemia do COVID-19, então todo o trabalho de campo não pode ser

realizado. Sendo assim, quase todos os dados foram coletados da internet, revelando uma

escassez de confiabilidade das informações. Outro ponto foi que, por ser um estudo de um

caso que vem acontecendo desde o século passado, na própria busca em fontes confiáveis,

como jornais, existiu uma dificuldade de acesso às notícias mais antigas, não sendo

encontradas mais nos sites.

A próxima seção apresenta os resultados e discussões decorrentes da implementação

da metodologia no estudo de caso do Aeroporto Internacional de Natal/RN.

4. O Conceito de Liberdade

O fenômeno do neoliberalismo tem desde seu princípio o objetivo de restaurar o poder

de uma classe específica (HARVEY, 2005), mesmo que para alcançar isso tenha que se afastar

ou distorcer seus próprios princípios. Ciente disso, fica difícil imaginar como existe uma

adesão popular ao projeto, mas a ideia neoliberal das liberdades individuais é uma poderosa

arma para se ganhar o apelo popular. Se apresenta então um cenário de desejo pela liberdade

focada no consumismo e afastamento do desejo pelo bem-estar social, onde o papel do

governo é simplesmente criar uma situação favorável aos negócios e nada além disso.

Segundo Harvey, as tecnologias privilegiadas do neoliberalismo são as da informação

e sua principal realização é a redistribuição de renda e riqueza, e não a criação delas. Porém

um ponto importante que surge nessa equação é o da mercantilização, onde se acredita existir

um direito de propriedade, atribuindo preço e termos de negócios, sobre relações sociais,

processos e coisas, e é nesse momento que se costumam haver desacordos nos limites do que

se pode tratar como mercadoria. Esse processo atrelado aos contratos de curto prazo gerou

enormes consequências para a valorização de fatores sociais, por exemplo, ao tratar o trabalho

como uma mercadoria qualquer, surgindo a ideia do trabalhador descartável, a vida de uma

pessoa valendo apenas o que ela pode oferecer de trabalho. A preocupação neoliberal com o

indivíduo põe em segundo plano toda preocupação democrática social com a igualdade, a

democracia e as solidariedades sociais (HARVEY, 2005).

No fim, esse conceito distorcido de liberdade pregado para defender a livre iniciativa

só reforça que o maior objetivo da neoliberalização é plenitude de liberdade para aqueles que

não precisam de melhorias, enquanto quem precisa vive apenas com uma falsa sensação de

liberdade enquanto serve de apoio descartável para o crescimento dos já mais abastados. Essa
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realidade abre espaço para duras críticas, cabendo aqui a menção de outras teorias do

desenvolvimento que se opõem ao pensamento neoliberal, como a teoria Keynesiana,

conhecida como uma “revisão da teoria liberal”, que diz que o Estado deve intervir na

economia sempre que for necessário, com o objetivo de garantir o pleno emprego.

Mas ainda no âmbito das teorias liberais de desenvolvimento, porém sob uma visão

mais democrática da sociedade, a liberdade individual é vista como um comprometimento

social, o fim e o meio do desenvolvimento, sendo esse desenvolvimento a eliminação das

privações de liberdade que impedem as pessoas de exercerem sua condição de agente (SEN,

1999). Ou seja, a liberdade já não é mais tratada como algo voltado apenas para o setor

produtivo, mas sim para todos os determinantes sociais e econômicos.

A visão da liberdade envolve tanto os processos que permitem a liberdade de ações e

decisões como as oportunidades que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias sociais e

pessoais (SEN, 1999), em que todas essas situações estão interligadas de alguma maneira.

Sendo assim, a questão da participação é fundamental na sociedade, ou seja, se existe alguém

que teve a oportunidade à escolaridade negada, comprometendo assim sua capacidade de

participar nas decisões que afetam os processos sociais, então a liberdade participativa foi

contrariada. Aqui, o uso das liberdades individuais não são só para melhorar a vida de cada

um, mas também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e eficazes. A eficácia se

apresenta justamente na inter-relação entre os diferentes tipos de liberdade, onde um tipo

acaba contribuindo para promover os outros. Numa democracia, o Estado e a sociedade

fortalecem e protegem as capacidades humanas.

Diferente do pensamento neoliberal, o papel desempenhado pelos mercados depende

do que podem fazer e também do que é permitido fazer. Se extingue a suposição de que todo

bem pode ser comprado e vendido no mercado, e se entende que alguns dos mais importantes

bens que contribuem para a capacidade humana são difíceis de vender.

A existência dessas duas visões contrárias sobre a ideia das liberdades individuais

promove um embate teórico que também se reflete na prática. A criação de políticas públicas

é um campo onde esse embate se manifesta de forma explícita. O distanciamento social

existente entre quem cria e quem vai ser afetado é um prato cheio para situações conflituosas.

E nessas situações quem detém o poder também é quem determina quais tipos e para quem

essas liberdades serão concedidas.

5. Liberdade e Políticas Públicas de Turismo
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Em uma sociedade definida por diferenças de poder e desigualdades, é fundamental

tratar a política como um ato importante na tomada de decisões e na busca de uma ordenação

social. Segundo Rua (1997), a política consiste no conjunto de procedimentos formais e

informais que expressam relações de poder que se destinam à resolução pacífica dos conflitos

quanto a bens públicos. Como resultado dessa política, surgem as políticas públicas que se

referem a formulação das propostas, tomada de decisões e a implementação dessas pelas

organizações públicas (RUA, 2009). Entendendo que as políticas públicas são criadas para

diminuir ou solucionar os diversos conflitos gerados pelas diferenças e desigualdades sociais,

e considerando o turismo como uma atividade econômica e social, se encontra no setor de

alcance do Estado, cabendo a ele oferecer instrumentos de planejamento com metas e ações

(SILVA, COSTA, CARVALHO, 2013).

O turismo, enquanto atividade, cria com seus destinos uma relação de mútua troca no

que diz respeito à dinâmica social. Assumindo, tanto o papel de agente modificador, quanto

de modificado pelos problemas e elementos do espaço. Com essa capacidade de

transformação social, o turismo precisa da intervenção do Estado no seu processo de

desenvolvimento, alinhando os vários setores envolvidos. O Estado entra então como a

instituição de ordenamento das ações do turismo, integrando os diversos atores envolvidos

nesse processo, como entidades privadas, comunidades locais, turistas, entre outros (SILVA,

BORGES, 2020). Sendo o Estado então o responsável por todo esse processo de tomada de

decisões, ele surge aqui como o planejador das políticas públicas do turismo.

Fazito (2020) nos diz que o planejador representa a razão, detém a verdade e o

governo do futuro. Entre outras palavras, é ele quem diz o que está errado, qual o futuro ideal

desejado e o que deve ser feito para alcançá-lo. Sendo o Estado quem assume o papel de

planejador, é ele quem possui o poder nas mãos de criar o futuro desejado, e nessa criação de

um futuro, a participação social é imprescindível. As decisões políticas devem ser um

processo racional, pautado no interesse público e baseado numa inteligência ampla, buscando

formas de pensar no melhor resultado possível (FAZITO et al., 2016). Essas racionalidades do

processo são pautadas na relação entre poder e conhecimento, como defendido por Foucault

(CHEONG, MILLER, 2000) e ditam as formas de pensar, que orientam os agentes

planejadores, em cada área de tomada de decisão.

A ideia do turismo como um negócio gerador de rendas e empregos, leva a uma visão

dominante das teorias voltadas à modernização, demonstrando uma falta de crítica

político-econômica dessas teorias (FAZITO et al., 2017), e quando o Estado adere a essa
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ideia, em nome do desenvolvimento, para a criação das políticas de turismo, o resultado acaba

sendo uma limitação das capacidades daquela sociedade. Sen (1999) nos traz que o

desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora de vida e que a negação

de oportunidades, pode ser, em si, uma privação de liberdade.

No caso da criação de políticas, o diálogo Estado-sociedade não só é importante para o

resultado final, como também para o exercício da liberdade de participação dessas pessoas. Se

tratando do turismo, é preciso levar em consideração que quem é mais afetado pelas políticas

são os próprios moradores locais, então não se pode excluí-los dos debates. É papel do

Estado, como planejador e detentor do poder, abrir os espaços necessários para que esses

diálogos aconteçam de forma efetiva. Um conceito de desenvolvimento como liberdade não

pode negligenciar a importância da capacidade dos sujeitos de criticar os discursos

dominantes e resistir à opressão (FAZITO et al., 2017).

Na prática, a ideia das liberdades individuais substantivas resultam em dois

questionamentos centrais, com relação à participação popular: que tipo e para quem? A

principal pauta dos debates políticos é a capacidade de participação que se tem neles, ou seja,

a liberdade de integrar os espaços que constroem as políticas. A decisão de quem participa

desses processos é sempre guiada por quem tem o poder, tanto do conhecimento quanto

econômico, então quando se fala sobre a sociedade em geral, muitas vezes, sua participação é

anulada. Essa anulação da capacidade de participação pode ser gerada pela desinformação,

pressão, e resulta em uma sociedade manipulável.

Uma sociedade desinformada e incapaz de entender os riscos que correm é uma

sociedade que não consegue se organizar. É a percepção de um mal público - uma situação

que é ruim para muitos - que frequentemente desencadeia a ação (RUA, 2009). Se essa

capacidade de percepção é tirada da população por meio da manipulação ou omissão de

informações, se coloca em risco as liberdades dos indíviduos. Se somos privados de entender

a situação em que estamos ou vamos estar, consequentemente somos incapacitados de

compreender nosso lugar, seja como agente participante ou até mesmo como vítima. Se

tratando de políticas públicas e construção participativa, essa incapacidade de entender que

algo ameaça nossas liberdades nesse processo, impossibilita que exista uma reação para

reivindicá-las.

Pensando em projetos turísticos recentes, impulsionados pelo poder público, que

geraram conflitos e demandaram certa reação popular em seus acontecimentos, destaca-se a

construção do Aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN. Apresentando

uma dinâmica que provocou alterações no território e nas formas de atuações de poder
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público, teve como consequência o planejamento e a implementação de políticas públicas que

derivam mais do entendimento do Estado acerca da necessidade da população, e menos de

uma ação orientada a partir de um processo de construção coletiva (ALMEIDA et al., 2016).

4. Contextualização do Estudo de Caso do Aeroporto Internacional de Natal

Localizado em São Gonçalo do Amarante, Natal/RN, o Aeroporto Internacional de

Natal foi inaugurado em 31 de maio de 2014. É o primeiro aeroporto brasileiro inteiramente

concedido à iniciativa privada, com a duração de contrato de concessão de 28 anos. A

justificativa usada para a realização do projeto foi a visibilidade esperada em razão da Copa

do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Figura 1 - Localização do Aeroporto Internacional de Natal

Fonte: Google Maps

Realizando viagens nacionais e internacionais, ele também se consolida como um dos

maiores exportadores de carga do nordeste. Possui uma capacidade de atendimento de até 6

milhões de pessoas por ano com 8 pontos de embarque e desembarque. De acordo com dados

do próprio site do aeroporto, em 2017 foram 18.974 pousos e decolagens sendo transportados

2,4 milhões de passageiros. Se encontra a 33km de Natal, e possui uma área total de sítio

aeroportuário de 1500 hectares, sendo 40 mil m² de área operacional e 210 mil m² de área de

pátio das aeronaves, e 810 vagas de estacionamento, sendo 114 vips e 746 regulares. O

aeroporto conta com 10 posições remotas de aeronaves, 42 posições de check-in e 6 pontes de

embarque. Com mais de 4 mil metros de área construída, seu terminal de cargas tem

capacidade de movimentação de até 20 mil toneladas por ano, dispõe de 1.500 m³ de

capacidade de câmaras frias e espaço de armazenamento de cargas vivas.
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Figura 2 - Imagem 1 do Aeroporto Internacional de Natal

Fonte: Canindé Soares

A construção do terminal durou 1 ano e 9 meses, porém o projeto é bem mais antigo.

Idealizado pela Infraero juntamente com o Exército Militar em 1996, e era uma tentativa de

separar a aviação civil da militar. Com conclusão inicial prevista para 2007, a ideia levou 15

anos para sair do papel de fato. Somente em 2012, com o aumento de um discurso político

que alegava o enfado do Aeroporto Augusto Severo e a escolha de Natal como uma das

cidades-sede da copa do mundo de 2014, é que o aeroporto finalmente teve seu impulso.

As obras do Aeroporto, enquanto estiveram sob tutela exclusivamente federal,

ocorreram sob a responsabilidade da INFRAERO, tendo 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 do Exército e, até o fim de 2010, estima-se

que tenham sido investidos na obra cerca de R$ 155 milhões (ANAC, 2014).

De acordo com o projeto inicial, foi planejada a constituição de uma cidade

aeroportuária que funcionaria como um importante equipamento de distribuição de cargas

num novo polo urbano. Porém, o projeto foi redimensionado em função da Copa FIFA 2014

cuja exploração ocorre pela iniciativa privada (VIDAL E ALMEIDA, 2015).
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Figura 3 - Imagem 2 do Aeroporto Internacional de Natal

Fonte: Canindé Soares

Entre os anos de 2000 a 2005, Natal passou a ser a sexta cidade brasileira entre as de

maior movimentação internacional, maior movimentação significa mais pessoas transitando

no, agora antigo, Aeroporto Internacional Augusto Severo. Em 2011 se iniciou então uma

reforma, visando esse aumento do turismo, já com a perspectiva da Copa do Mundo. A obra,

que terminou em agosto de 2012 e contou com um investimento de R$ 16,4 milhões, trouxe

ampliação nas salas de embarque e desembarque, instalação de um novo sistema de

ar-condicionado, 12 novos balcões de check-in, novos elevadores e escadas rolantes. Com a

reforma, o terminal passou a ter capacidade de atender cerca de 5,8 milhões de passageiros

por ano, e em seu último ano de funcionamento, 2013, movimentou um pouco mais de 2,4

milhões.

Mesmo com a reforma, o projeto do novo aeroporto estava a todo vapor. Na avaliação

do secretário estadual do turismo da época, Ramzi Elali, as modificações no Augusto Severo

traria benefícios aos usuários, mas era importante também haver empenho para acelerar a

construção do Aeroporto de São Gonçalo. “Essa obra, realmente não é o que o nosso estado

merece. O RN merece o Aeroporto de São Gonçalo e estamos trabalhando para que ele se

concretize”, destaca Elali.

Em 2012 foi iniciada a construção do terminal, pensando nessa melhoria econômica e

no avanço do turismo motivados pelos grandes eventos esportivos que aconteceram no Brasil.

Desde sua concepção até o presente, ele é um evento único de empreendimento turístico e
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construção civil na história do Rio Grande do Norte, se fazendo necessário um olhar mais

próximo às motivações envolvidas em sua construção e aos conflitos gerados a partir disso.

Esse processo, que não foi nada simples, demorou anos, precisou de um esforço

coletivo de trabalho e um momento favorável. Esse esforço, partindo do campo público,

atingiu todas as esferas de governo, cada um atuando dentro das suas responsabilidades. Dos

trâmites burocráticos ao convencimento da população da necessidade de um novo aeroporto,

cada ator político foi importante.

6.1. Histórico político

Por ser o primeiro aeroporto federal concedido à iniciativa privada no Brasil, o

empreendimento exigiu uma grande cooperação política para seu planejamento e efetivação,

sendo assim dentro do campo político tivemos fortes discursos pró construção. O Governo do

RN e a prefeitura de São Gonçalo do Amarante agiram prontamente para sua construção. O

prefeito da cidade na época, Jaime Calado, médico sanitarista paraibano, foi um ávido

entusiasta do projeto, e tratava o aeroporto como algo que iria mudar drasticamente a vida da

cidade para melhor. Em discurso feito na inauguração do aeroporto ele se emocionou ao dizer

que o terminal é um marco do desenvolvimento do RN. “É o mais bonito do Brasil. É o

primeiro 100% administrado pela iniciativa privada [...] e o mais importante é o primeiro a ser

projetado para ser um aeroporto-cidade”, discursou Calado. Por seus trabalhos de

desenvolvimento no Rio Grande do Norte, pautados na construção do aeroporto, chegou a

receber, em 2016, o título de cidadão norte-rio-grandense.

Outro nome que figurou bastante no cenário Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior,

mais conhecido como Poti Jr, foi eleito vereador de São Gonçalo do Amarante em 1988,

depois foi prefeito do mesmo município entre 1997 e 2004, e deputado estadual de 2011 a

2014, hoje ele é presidente do TCE/RN. Poti, que, por seu histórico, carrega forte influência

na política são gonçalense, foi defensor da construção do aeroporto desde sua época de

prefeito e durante sua passagem na Assembleia Legislativa do RN (ALRN) tentou ao máximo

acelerar o processo de construção, marcando audiências, cobrando investimentos, fazendo a

ponte com o governo federal.

Em diversas plenárias, Poti expressou suas preocupações e vontades. Em abril de 2010

ele disse “Precisamos todos irmanados encampar essa luta, senão vamos continuar sendo

enganados. Por que só o povo do Rio Grande do Norte tem que se submeter a esse lenga lenga

de estudo de viabilidade, de dúvida se a administração do aeroporto ia ser por parceria público

privada ou por concessão. Por que só nós temos que nos contentar de assistir a esse jogo sem
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regra, sem regulamento, sem respeito, cujo resultado não passa de uma falsa expectativa que

se modifica a cada mês?”, fala que se remete aos trâmites de licenças e licitações. O que

chama a atenção nessa declaração é que implica um certo descaso em relação aos processos

que são necessários para qualquer construção, principalmente sendo de um porte grande e

financiada pelo governo.

Esse tipo de pensamento despertou para essa pesquisa uma vontade maior de entender

mais sobre Poti Jr., e nessa busca foi encontrado um ponto que chamou bastante atenção.

Segundo o Jusbrasil, em 1999, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante firmou convênio

com a Funasa para a construção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário

em cinco localidades do município. Ao todo, foram repassados quatro milhões de reais para a

realização das obras. O convênio teve vigência até 2002 e, portanto, alcançou as duas gestões

de Poti Júnior na prefeitura (1997-2000 e 2001-2004). A prefeitura contratou diretamente uma

empresa para executar as obras, ou seja, sem realizar a adequada licitação. Para tentar

justificar a contratação direta, a prefeitura utilizou-se de uma licitação que havia sido

realizada em 1995, antes até de Poti Júnior assumir a prefeitura. Ou seja, na ocasião da

referida licitação ele não poderia sequer antever a disponibilidade futura de recursos da

Funasa para a realização do convênio. Além disso, a Funasa registrou diversas irregularidades

na execução do convênio e na comprovação das despesas por parte do então prefeito de São

Gonçalo do Amarante. Em vistorias realizadas ao término do convênio, verificou-se,

inclusive, que as obras não foram concretizadas em sua inteireza e com qualidade, apesar de

terem sido integralmente pagas à empresa Ecocil. De acordo com a ação, tais irregularidades

geraram prejuízo aos cofres públicos estimado em mais de R$ 7,5 milhões, em valores

contabilizados até 2004. O Quadro 1 apresenta o cronograma dos eventos que levaram à

inauguração do aeroporto.

Quadro 1 - Cronograma dos eventos que levaram à inauguração do aeroporto

Data Acontecimento

1996 Idealização do projeto pelo Exército e INFRAERO

1997 Primeiro pedido de licença ambiental

30/10/2007 Anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014

02/2008 Inclusão no Programa Nacional de Desestatização
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12/05/2011 ANAC divulga de edital de concessão

22/08/2011 Inframérica vence leilão do aeroporto

28/11/2011 Assinatura do contrato de concessão

08/2012 Início das obras

31/05/2014 Recebe o primeiro vôo

09/06/2014 Inauguração oficial do aeroporto

Fonte: Elaboração própria

Tendo a gestão municipal como principal ponte entre as decisões do Estado e a

população local, destaca-se aqui a importância dos nomes influentes de São Gonçalo do

Amarante, ainda que rivais na política, foi fundamental para criar um ambiente benéfico para

a construção do aeroporto. Ter a política local incentivando e criando meios propícios, ajudou

a criar uma ideia de que tudo iria ocorrer de forma mais uniforme e cordial. Afirmando que o

aeroporto mudaria para melhor todos os aspectos da cidade, todos os problemas que surgiram

foram tratados como adversidades necessárias para um futuro próspero. Aspectos desses

conflitos que surgiram serão discutidos nas seções a seguir.

5. Resultados e discussões

A novela da construção começou ainda em 1996 com a desapropriação do terreno. Na

época, a administração estadual desapropriou cerca de 1500 hectares, de 300 proprietários,

alegando utilidade pública da área para a construção de um aeroporto civil. O preço, na época,

era de 2 milhões de reais por todo o terreno, tendo esse recurso subsidiado pela União. Foi

feito então um pagamento primário para iniciar o uso do local, por exemplo, começar a

terraplanagem, mas o pagamento integral ainda não aconteceu. Até o presente momento o

impasse ainda existe e inúmeros pedidos judiciais ajudaram o aeroporto acontecer. O governo

conseguiu negociar e pagar 75% dos proprietários, mas os 25% restantes ainda travam uma

luta. São mais de 20 anos de disputa judicial e aqueles 2 milhões iniciais se valorizaram, em

2010, por exemplo, antes mesmo da construção ser feita, se estimava um valor de 15 milhões

de reais. Hoje é possível dizer que a área do aeroporto ainda não pertence inteira ao estado,

como a dívida ainda não foi quitada, em tese, alguns proprietários ainda são donos de alguns

terrenos.
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Outra situação que o aeroporto trouxe antes mesmo de ser iniciado foi em relação à

cidade em que se encontra. São Gonçalo do Amarante, apesar de se localizar na região

metropolitana de Natal, era uma cidade que não possuía infraestrutura condizente com o

tamanho do projeto. Desde número de hospedagens até legislação específica para instalação

de empreendimentos, o município se encontrava carente de tudo. A questão da segurança foi

um fator importante, por exemplo, em 2008 existiam apenas cerca de 30 policiais cobrindo a

região, faltando até viaturas. O Plano Diretor de São Gonçalo sequer tinha alguma ação

necessária para fazer da construção algo mais ajustável à cidade.

A comunidade Padre João Maria, localizada próxima ao Aeroporto, se encontrou, de

repente, lidando com a desapropriação de suas casas. Cerca de 345 famílias da comunidade

precisaram ser reassentadas em outro local. Por ser considerada uma área de “insegurança

aeroportuária”, a vontade dos moradores de ficar não influenciou  na decisão de retirada.

A falta de diálogo com os órgãos oficiais constantemente gerou informações

desencontradas, o que levou os moradores a um medo constante de perder suas casas a

qualquer momento, até precisarem realmente sair daquele lugar. A comunidade Padre João

Maria possuía escola, posto de saúde e transporte alternativo disponível, fazendo com que

seus moradores tenham perdido não apenas suas casas, mas toda uma estrutura básica, além

de uma vida social construída em comunidade.

Essas situações nos mostram o quanto as decisões políticas afetam não só no dia a dia,

mas também no exercício de cada pessoa em se sentir pertencente como cidadão participativo.

Questões como a da desapropriação, pautadas pela lei e fundadas numa necessidade maior,

são um processo muito mais de imposição do que de construção participativa, sendo essa

imposição vinda de quem não é afetado diretamente pela decisão. Os moradores da

comunidade Padre João Maria não decidiram construir o aeroporto naquele lugar, mas

também, pela própria segurança deles, não vão poder continuar morando ali. Embora, como é

dever do Estado agir de forma que traga o melhor para essas pessoas, a solução de retirá-las

daquele lugar seja o correto em relação ao bem-estar físico, o problema também surgiu do

poder público.

Para além da perda da participação, aqui existe a eliminação da vivência social de toda

uma comunidade, e nisso se inserem dinâmicas que, por mais que se forneçam oportunidades

similares, não serão mais as mesmas. Nem todo bem pode ser comprado, memórias afetivas,

sociais, se perdem junto com a perda do espaço construído, e em nenhum momento isso foi

por escolha da própria comunidade.
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7.1 Da participação popular

Em relação à participação popular foram realizadas duas audiências públicas para

discutir os processos de licitação, manutenção e exploração do aeroporto. Uma em

Brasília/DF no dia 17 de setembro de 2010, e outra em São Gonçalo do Amarante/RN em 24

de setembro de 2010. Como também a disponibilização do envio de manifestações por meio

online. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), agente responsável, publicou o aviso

de audiência pública Nº 21/2010:

De acordo com o Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial

da União nº 163, de 25/8/2010, seção 3, página 25, a Diretoria Colegiada da Agência

Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme deliberado na reunião de diretoria

realizada em 24/8/2010, resolveu submeter à audiência pública os Estudos de

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do projeto e as minutas de

edital de licitação, contrato de concessão e respectivos anexos, bem como os

documentos jurídicos relativos ao processo de concessão da construção parcial,

manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante

(ASGA).

Os referidos documentos foram colocados à disposição no site da ANAC. As

audiências públicas ocorreram em Brasília/DF, no dia 17/9/2010, e em São Gonçalo do

Amarante (RN), no dia 24/9/2010. As contribuições documentais foram encaminhadas por

meio de site onde se encontrava um formulário próprio disponível até o dia 24/9/2010, sendo

este prazo prorrogado por mais 15 dias contados da data inicial.

Como resultado foi desenvolvido o RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2010 expondo todas as manifestações ocorridas em

audiências e sites, assim como as respostas da ANAC a elas. No total foram registradas em

relatório 220 contribuições documentais, 5 manifestações em Brasília, 11 em São Gonçalo do

Amarante. Das 220 manifestações documentais, a maioria foi feita por questões técnicas e

contratuais, por partes interessadas na licitação, representantes de empresas, e todas feitas por

meio da internet. Sobre as manifestações presenciais, as próprias regras das audiências

restringiam o acesso à participação, tendo sido necessária manifestação prévia à data da

audiência, conforme consta no Aviso de Sessão Presencial, emitido pela ANAC:

As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante a

sessões presenciais ... deverão ser efetuadas até as 18h do dia 15 de setembro de

2010, para a sessão de Brasília, e até as 18h do dia 22 de setembro de 2010, para a

sessão de São Gonçalo do Amarante, por meio do endereço eletrônico
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audienciapublica.asga@anac.gov.br, sendo obrigatórias a respectiva identificação e a

da empresa ou entidade representada, se for o caso.

Das 11 manifestações ocorridas em São Gonçalo do Amarante vale destacar algumas

que se preocupavam com problemas que afetariam os envolvidos nessa transição de

aeroportos. Perguntas sobre impacto ambiental, transtornos causados aos moradores e aos

empresários que trabalhavam no aeroporto de Parnamirim foram respondidas de maneira

esvaziadas ou até mesmo sem resposta alguma. A seguir algumas manifestações feitas em

audiência pública presencial em São Gonçalo do Amarante.

Figura 4 - Manifestação nº 5 da Audiência Pública em São Gonçalo do Amarante

Fonte: Relatório de Contribuições Audiência Pública Nº. 21/2010

Figura 5 - Manifestação nº 6 da Audiência Pública em São Gonçalo do Amarante

Fonte: Relatório de Contribuições Audiência Pública Nº. 21/2010



24

Figura 6 - Manifestação nº 8 da Audiência Pública em São Gonçalo do Amarante

Fonte: Relatório de Contribuições Audiência Pública Nº. 21/2010

Das manifestações, é interessante pontuar a questão dos empresários que atuavam no

Aeroporto Augusto Severo e que não tiveram nenhum aparato em relação às mudanças de

aeroporto. A resposta da ANAC deixa claro que não houve preocupação alguma com essas

pessoas, já que por meio contratual não existia nenhuma obrigação, então não se pensou ser

necessário buscar meios de ajudá-los. As respostas às indagações sobre grandes mudanças

dentro de São Gonçalo do Amarante deixam mais evidente ainda que nada além do exigido

por lei iria ser feito. A pouca informação disposta, além do que estava em edital, nos traz a

dúvida de se realmente não cogitaram pensar em propostas para esses problemas ou se as

respostas não seriam tão agradáveis para se criar um ambiente favorável à construção.

Respostas técnicas vazias, ou até mesmo nenhuma resposta em si, para perguntas que são bem

mais presentes e urgentes, demonstram o caráter pouco construtivo e mais demonstrativo da

audiência, que serviu para apresentar uma ideia já sólida, que não cabia mais mudanças,

mesmo que necessárias.

Nessa tentativa de democratizar o debate acerca do aeroporto, a ANAC falhou em

transformar esse processo em algo de maior aderência e efetivo na construção do diálogo

efetivo com a população. Limitando as manifestações documentais aos sites e portais, houve



25

uma exclusão de toda a população que não tem acesso livre à internet. Sen defende que as

pessoas devem ser vistas como ativamente envolvidas na construção do seu destino, e não

apenas como recipientes passivos dos planos de desenvolvimento impostos sobre elas. O

exercício da liberdade é mediado por valores. Estes valores são influenciados pelos debates

públicos e interações sociais, que por sua vez são guiados pelas liberdades. As iniciativas

serviram menos para ouvir e conversar com a população, e mais para apresentar o edital a fim

de validar sua publicação. De fato, a única resolução proveniente das audiências foi a seguinte

decisão da ANAC:

Art. 1º Aprovar os seguintes documentos pertinentes ao processo de
licitação para a concessão da construção parcial, manutenção e exploração do
Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (ASGA):

I - minutas de Edital de Licitação e respectivos Anexos;
II - minutas de Contrato de Concessão e respectivos Anexos; e

III - Relatório Consolidado Final dos Estudos de Viabilidade Técnica
Econômica e Ambiental (EVTEA).

A abertura dos espaços de conversa cria, aqui, a ideia de que o processo foi construído

de forma participativa, mas se essa participação não se efetiva, de pouco adianta. Se nota uma

fraqueza nessa criação do diálogo entre sociedade e Estado, onde apenas seguir as regras se

entende como algo grandioso. O tempo em que ocorrem os debates provavelmente são a

principal causa desse enfraquecimento. Se estamos falando de um processo participativo, em

que todas as partes envolvidas exercitam sua liberdade de opinar e construir, então esses

espaços de debate precisam acontecer desde o início do projeto, e não quando ele já está

pronto. A liberdade de participação efetiva aqui é unilateral, quem racionalizou o aeroporto,

participou, quem iria ser impactado diretamente, recebeu apenas um aviso das consequências.

É ainda necessário citar a importância da informação. Uma participação só é

verdadeira se possui a capacidade de consciência, criticidade e compreensão, e só chegamos

nela a partir da informação. Uma sociedade sem informação, ou que recebe essa informação

distorcida, é uma sociedade manipulável.

Quando falamos de participação popular em processos decisórios, é preciso ir além e

compreender os graus de participação e as diversas maneiras de participar. Bordenave (1987)

nos traz 6 graus de participação e 6 formas diferentes de participação. Os 6 graus são

divididos de menor para maior acesso ao controle decisório, e eles. respectivamente são:

informação; consulta facultativa; consulta obrigatória; elaboração ou recomendação;

co-gestão; delegação; e auto-gestão.

Em relação às formas de participar, temos, primeiro, a participação de fato, recorrente

do início da humanidade, onde o homem atua no seu núcleo familiar. A participação
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espontânea é aquela em que se formam grupos fluidos, sem estabilidade ou propósitos, como

grupos de amigos. A participação imposta em que existe a obrigação de fazer parte de grupos

e certas atividades, como ir à escola ou missas. Na participação voluntária o grupo é criado

pelos próprios participantes, mas, ao contrário da espontânea, possui objetivos e métodos de

trabalho, como os sindicatos. Se a criação do grupo não vêm dos participantes, então temos a

participação provocada por agentes externos, que podem agir ajudando ou manipulando os

participantes a realizarem seus objetivos, como o serviço social ou a propaganda.

Por último, e de maior relevância para essa pesquisa, se encontra a participação

concedida que acontece quando subordinados têm permissão e legitimidade de exercer algum

poder ou influência legitimados pelos seus superiores. No caso do aeroporto, a população

local recebe permissão para participar, ou seja, exercer o poder participatório, concedido pelo

Estado. O “planejamento participativo” frequentemente não é mais que um tipo de

participação concedida, e às vezes faz parte da ideologia necessária para o exercício do

projeto de direção-dominação da classe dominante (BORDENAVE, 1987).

7.2 O Antigo Aeroporto e Turismo

O anúncio, em 2007, do Brasil como sede da Copa do Mundo, as perspectivas de

crescimento do turismo no país e a necessidade de acompanhar essas melhorias, aparecem

como a grande oportunidade de tirar de vez do papel o projeto do Aeroporto Internacional de

Natal.

De acordo com os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)

do projeto, os estudos de demanda apresentavam um esperado elevado crescimento do fluxo

turístico e com isso era necessário um aeroporto que o comportasse. Esses estudos de

mercado foram apresentados nas audiências públicas, com uma significativa projeção em

relação a quantidade de turistas e aeronaves, tendo como estimativa para o ano de 2020 uma

movimentação de mais de 4,7 milhões de passageiros.
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Figura 7 - Tabelas de projeção de movimento de aeronaves contidas no EVTEA

Fonte: Apresentação do EVTEA feita pela ANAC

Figura 8 - Tabela de projeção de demanda contida no EVTEA

Fonte: Apresentação do EVTEA feita pela ANAC

Diante desses resultados é que surge então a ideia do suposto enfado do Aeroporto

Internacional Augusto Severo (antigo aeroporto), que serviu como um dos pilares

fundamentais nos discursos que levaram à construção do novo aeroporto. Mas esse

argumento se concretizou? Para entender, foi feito uma busca no Relatório Geral dos

Indicadores de Desempenho Operacional em Aeroportos, realizado pela Secretaria de Aviação

Civil, se utilizando dos dados do 4° trimestre de 2013 e 1° trimestre de 2015, que atribui nota

de 1 a 5 a diversas características e serviços, sendo possível assim entender o funcionamento

dos dois aeroportos, comparando-os e procurando se ou em quais pontos o novo aeroporto

melhorou. E depois compara-se a realidade do novo aeroporto aos números expostos nos
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EVTEA do seu processo de licitação. O ano de 2014 não foi utilizado na pesquisa por ter sido

um ano atípico na questão do turismo por causa da Copa do Mundo.

No relatório geral de 2013, o Aeroporto Augusto Severo apresentou média geral de

satisfação de 4,06, sendo considerado o melhor aeroporto brasileiro em sua categoria (até 5

milhões de passageiros ao ano). Na média geral de indicadores de todos os aeroportos, se

encontrava em terceiro lugar. Em itens como disponibilidade de transportes público e táxi se

configurava entre os dois primeiros com média 4,55 e 4,45, respectivamente. E sobre a

sensação de segurança possuía nota 4,62, sendo a segunda melhor nota geral entre os

aeroportos. Por fim, na satisfação geral do aeroporto ficou no primeiro lugar do Brasil com

nota 4,42. Em 2013, 32% dos vôos eram internacionais e 68% nacionais. A pesquisa mostra

ainda que dos tipos de transporte utilizados para se chegar e sair do aeroporto, 47% dos

passageiros se utilizavam de transportes públicos.

Figura 9 - Média geral de 2013 dos aeroportos até 5 milhões de passageiros/ano

Fonte:  Relatório Geral dos Indicadores de Desempenho Operacional em Aeroportos

A pesquisa do primeiro trimestre de 2015, nos mostra um panorama parecido com o

antigo aeroporto. O aeroporto Aluízio Alves também foi considerado o melhor da categoria 5

milhões/ano. Na questão da sensação de segurança a nota era 4,57, segunda melhor do Brasil.

Sobre a disponibilidade de transporte público e táxis também se configura entre os melhores

com notas 4,60 e 4,43. Considerando que as pesquisas mostram um crescimento nas notas de

todos os aeroportos devido às melhorias para a Copa do Mundo, na satisfação geral ele ficou

em oitavo lugar com média 4,12. Dos transportes utilizados para ir e vir do aeroporto, 53% se

utilizava de táxi.
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Figura 10 - Média geral de 2015 dos aeroportos até 5 milhões de passageiros/ano

Fonte:  Relatório Geral dos Indicadores de Desempenho Operacional em Aeroportos

Das projeções de demanda contidas no EVTEA e quantidade de passageiros recebida,
de acordo com dados do site do próprio aeroporto, ao decorrer dos anos, observa-se a tabela
comparativa a seguir.

Quadro 2 - Tabela de comparação entre a projeção de passageiros apresentada no
EVTEA e o fluxo de passageiros recebidos

Ano Projeção passageiros Passageiros recebidos

2015 3.000.000 2.584.355

2016 3.300.000 2.316.349

2017 3.700.000 2.403.135

2018 4.000.000 2.429.389

2019 4.700.000 2.330.725
Fonte:  Dados do EVTEA; Dados do site do Aeroporto Internacional de Natal

Com a exposição dos dados, é notável que as expectativas para a demanda turística
não se concretizaram. É preciso levar em consideração que o Brasil, nos últimos anos, passou
por diversos momentos conturbados, econômicos e políticos. Mas anos como 2015, que
sucedeu o da Copa do Mundo, e 2016, que aconteceu as Olimpíadas do Rio de Janeiro,
trouxeram uma enorme visibilidade para o país, que não se materializou em números para
passageiros em Natal. Não se pode dizer que era algo esperado, as projeções são feitas para
gerar uma perspectiva, mas é possível perceber que não se era tão necessário quanto se dizia
ser. O turismo foi então usado como agente catalisador de um processo que ele virou
coadjuvante.

Se apresentando então um cenário onde quem decide e quem sofre as decisões estão de
lados opostos, principalmente econômicos, a ideia do turismo como algo que iria atrair
dinheiro para todos apareceu como uma oportunidade para vender uma boa imagem do
projeto. O estado, o município, a população local, todos iriam ganhar mais dinheiro. A visão
do setor como gerador de rendas e empregos mascarou toda uma série de problemas que
resultou diretamente desse discurso. O Estado, assumindo o papel do planejador, adotou a
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ideia mercadológica do turismo e escanteou todas as possíveis consequências dessa ação em
torno de uma boa propaganda.

Entender o turismo como modificador social e de espaços é necessário e positivo, mas
não se pode tratá-lo como algo alheio à sociedade em que ele está mudando. No caso do
Aeroporto Aluízio Alves, o turismo foi motivo não só de alterações do lugar, como de
dinâmicas sociais que não serão mais recuperadas. Imaginar o turismo pensado só no turista, é
não compreender a sua dimensão. Dialogar com o morador é indispensável para que o turismo
se desenvolva de uma forma saudável naquele lugar.

6. Considerações finais

Nesta pesquisa foi realizado um estudo buscando entender o papel que as políticas

públicas do turismo assumem, através do Estado, como transformadoras de espaços e como

esse processo de transformação se organiza, analisando o caso do Aeroporto Internacional de

Natal. Sendo incorporado pela visão mercadológica do turismo, o Estado deixa de lado a ideia

de buscar uma melhor qualidade de vida social, e dá lugar à busca por um desenvolvimento

econômico, que para acontecer, anula vários aspectos do bem-estar de pessoas e comunidades.

Apesar das políticas pautadas no desenvolvimento econômico, em nome do turismo,

surgirem como fator decisório na tomada de decisões do aeroporto, as projeções de expansão

do turismo, que embasaram o processo de construção do Aeroporto de São Gonçalo, se

mostraram muito mais de uma forma idealista, do que concretizada. O grande aumento do

fluxo turístico esperado não aconteceu, se igualando ao número de passageiros que o antigo

aeroporto recebia.

A ideia do Estado de buscar uma melhor qualidade de vida social, deu lugar à busca

por um desenvolvimento econômico, que para acontecer, anulava vários aspectos do

bem-estar de pessoas e comunidades.

Não se pode afirmar aqui que não houve participação popular, mas sim questionar a

efetividade dela. Se a população é obrigada a assumir um comportamento passivo e tem sua

criticidade ignorada, então sua participação não foi verdadeira. E essa participação deve ser

contínua, se estamos falando de algo que afeta a vida diária de um lugar. Tratar apenas como

algo pontual exclui o fato de que o aeroporto é algo imóvel e operante, e que os impactos vão

além do processo decisório de construção.

Se conclui então que a estratégia de estudo de caso do Aeroporto Internacional de

Natal, através de uma metodologia qualitativa, se mostrou adequada, e que o objetivo de

entender os impactos, que os discursos adotados no processo de construção, tiveram nas

liberdades individuais dos envolvidos. A expectativa da expansão de renda e empregos se
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desfaz ao passo que os conflitos surgem. As liberdades individuais concedidas tinham sentido

e endereço, e nenhum deles apontava para as comunidades e pessoas envolvidas.

Sugere-se novas pesquisas que busquem encontrar meios mais efetivos para se

organizar o debate Estado-sociedade, que caminhe por todo o período de mudanças, a fim de

se criar um processo participativo verdadeiro que gere menos conflitos, e que todos os

envolvidos possam exercer de suas capacidades em plenitude.
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