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RESENHA 
Aqui se estudou o Centro Integrado de Comando e Controle de Pernambuco (CICC-PE) visto como um 
sistema de governança tecnológica. Os dados foram analisados de forma discursiva. O principal resultado é 
que o CICC-PE por hora é um sistema que não tem como foco a governança da mobilidade urbana.   
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INTRODUÇÃO 
O ser humano é facilmente associado ao conceito de governar. Quando o homem deixou de ser nômade e 
desenvolveu a agricultura e a domesticação dos animais, toda a estrutura da sociedade começou a ser 
modificada e os primeiros núcleos familiares surgiram, tornando-o cada vez mais racional. Desta maneira, 
houve a busca por uma influência individual ainda maior, no que Foucault (1995) argumenta ser uma forma 
ostensiva e obrigatória de agir e pensar, influenciando diretamente na formação das subjetividades dos 
indivíduos, passando a ser reconhecida como uma técnica de governo. 
Com o surgimento do Estado Moderno e suas práticas racionais de governar – por meio de controles 
estatísticos, policiais e fiscalizatórios –, desenvolveu-se um conhecimento mais racional sobre os indivíduos. 
Esse movimento ficou conhecido por Foucault (2008) como a arte de governar. A razão se apresentava como 
uma nova lógica governamental. O mesmo autor alega que com o nascer da razão estatal a legislação perde 
seu caráter religioso e adentra em uma esfera mais política.  
Com base neste pensamento, Foucault (2008) viu-se desprovido de uma palavra que representasse todo o 
seu conceito. Sem encontrá-la no dicionário francês, o autor, por meio de neologismo, criou uma palavra que 
definisse esse novo tipo de poder estatal mais racional. Esta possibilitou a explicação do funcionamento da 
complexa rede de articulações políticas, econômicas, éticas, religiosas e de controle que formava o Estado 
moderno. A palavra criada foi gouvernamentalité - sem tradução para o português, é traduzida aqui  como 
governabilidade. 
Ao fundir o termo governar (gouverner) com a mentalidade (mentalité), Foucault (2008) enfatiza a 
interdependência entre o exercício de ato de governar (práticas) e os modelos mentais que justificam tais 
práticas. Em outras palavras, a governabilidade pode ser vista como um esforço de se criar sujeitos 
governáveis por meio de controle, normatização e modelagem das práticas políticas. Portanto, a 
governabilidade como conceito identifica a relação entre o governo do Estado (prática) e o governo do Eu 
(moralidade). O conceito-chave da governabilidade é a razão política da governança (FOUCAULT, 1991, 
ROSE, 1999, LEMKE, 2001). 
Quando Foucault (2008) analisa o poder na governabilidade, define-o como o princípio do próprio agir, que 
significa que os indivíduos são livres para escolher. Todavia, vale lembrar que na concepção foucaultiana não 
existe a liberdade per si, e sim práticas de liberdade que podem criar e produzir modos de se governar a 
população. Portanto, a governabilidade é mais uma doutrina de economia política.  
Sobre a problemática da população, a sua descoberta conduziu à identificação do indivíduo como um ser 
metafísico, trabalhador e social. O elo população-indivíduo introduziu um sentido paradoxal à vida como 
exercício de poder (DEAN, 1999). A população passou a representar produção de riquezas, trabalho e tecido 
social governável (FOUCAULT, 2009; ROSE, 1999). Esta forma de pensar deu origem ao conceito de 
biopoder.  
Este conceito trata da atuação do poder sobre os corpos, a partir de diversos processos de organização da 
vida social. A arte de governar, como o biopoder, não se exercerá mais sobre o corpo do indivíduo como na 
sociedade disciplinar, mas sobre a população (FOUCAULT, 2008). O conceito de biopoder passou na 
modernidade e pós-modernidade a ser facilmente associado ao poder, relacionado diretamente à economia 
capitalista, na qual a população perde sua coletividade e é conduzida em um processo, quase esquizofrênico, 
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de individualismo. Neste processo a sociedade pós-moderna passa a ser cada dia mais fluida e como ela, 
todos os seus conceitos (BAUMAN, 1999). 
A vida passa a ser vista por meio das imaterialidades, e o biopoder, em meio a um mundo cada vez mais 
globalizado e com um controle difuso, acompanha o ritmo e se retroalimenta do capitalismo pós-industrial em 
que o que realmente importa é o conhecimento (biopoder). O conhecimento passa a ser tratado como uma 
mercadoria tangível, ao mesmo tempo desmaterializa o trabalho.   
Como já mencionado, o mundo contemporâneo é cada vez mais complexo e as tecnologias ganham cada vez 
mais espaço no contexto social e político. A sociedade focada na informação e no conhecimento conduz o 
homem a uma busca constante por melhoramento tecnológico. Em meio a esta busca quase implacável, um 
novo conceito associado à governabilidade neoliberal se constitui, este é a governança tecnológica. A 
diferença da governança para a governabilidade neoliberal está no artefato, que, no primeiro caso, é apenas 
tecnológico, o que não significa dizer que não afete todo o tecido social, constituído no biopoder pós-moderno.   
A governança tecnológica é o ato de governar uma tecnologia para que esta seja utilizada em todo o seu 
potencial de governabilidade, e um dos desafios da administração pública, especialmente a brasileira, é 
utilizar este conceito de forma coerente e produtiva. Atualmente os estados brasileiros estão investindo cada 
vez mais em sistemas tecnológicos de controle dos fluxos sociais, cresce a necessidade de uma melhoria na 
governança tecnológica. De acordo com a Security Industry Association (SIA) o mercado brasileiro de 
sistemas tecnológicos é um dos mais atraentes do mundo, com um investimento previsto de 1.8 trilhões de 
reais até 2017 (SIA, 2012). Devido a sua importância cada vez mais presente na gestão pública, a eficiência 
das missões dos órgãos públicos passou a depender dela. Rose e Miller (1992) argumentam que a 
governança associada à administração pública é voltada para produzir trabalhadores autoflexíveis, que não 
necessitam de supervisão e se autoavaliam. 
Portanto, neste trabalho buscamos compreender a relação da governança tecnológica com a governabilidade 
e como estas estão sendo utilizadas para melhor gerir a mobilidade em Recife. Para tanto foi realizada uma 
vasta pesquisa qualitativa (entrevistas, relatórios, leis e reportagens) com o foco em um tipo de governança 
tecnológica que está sendo implantada na cidade do Recife por meio do Centro Integrado de Comando e 
Controle de Pernambuco (CICC-PE) e que tem um vasto potencial de controle dos fluxos sociais.   
 
DIAGNÓSTICO  
Recife como muitas metrópoles nacionais e internacionais, vem enfrentando diversos problemas relacionados 
à mobilidade urbana, tais como trânsito caótico, vias sem infra-estrutura, congestionamentos, semáforos 
dessincronizados, incentivo ao uso do transporte individual entre outros, fazendo da atividade de se 
locomover um martírio.  
Diante disto o governo brasileiro iniciou uma série de medidas para melhorar a mobilidade urbana em diversas 
cidades, entretanto, vale destacar que muitas delas estão associadas direta ou indiretamente com a Copa do 
Mundo de Futebol FIFA 2014. Recife por ser uma das cidades sedes teve que se adequar à matriz de 
responsabilidades imposta pela FIFA. Para tal, desenvolveu um projeto de mobilidade urbana conhecido como 
Programa Estadual de Mobilidade Urbana (PROMOB), que visa entre outras ações proporcionar eficiência ao 
sistema viário estadual.  
Com a Copa e com Recife como cidade-sede diversos projetos tecnológicos passaram a ser implantados, 
com isso surgiu a necessidade de se ter um sistema de governança tecnológica capaz de proporcionar 
eficiência para a administração pública responsável pelo atendimento das demandas da FIFA - o CICC-PE. 
Este deverá ser composto por uma governança tecnológica, com o intuito de, por meio de seus complexos 
sistemas, minimizar os problemas causados pela burocracia falha e lenta. Para tanto, contará com instituições 
– federais, estaduais e municipais – trabalhando de forma integrada e sem sobreposição. Ele é um sistema 
tecnológico focado em informações de banco de dados, que tem o potencial de controlar todos os fluxos 
sociais de uma pequena cidade e ir se expandindo até um controle total de macrorregiões pernambucanas. 
Também é um sistema que visa trazer eficiência ao Estado, que vem mostrando-se ineficiente em diversas 
intâncias, tais como, defesa social, segurança pública, saúde, mobilidade urbana. 
  
PROPOSIÇÃO 
Nesta sessão lança-se uma proposição central e os caminhos pelos quais a pesquisa percorreu até alcançar 
os resultados discutidos a seguir. 
P: O CICC-PE é um sistema de governança tecnológica que pode auxiliar na eficiência da administração 
pública focada em mobilidade urbana. 
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A pesquisa foi realizada seguindo as orientações qualitativas, e os dados foram analisados seguindo as 
práticas discursivas em harmonia com a Teoria do Discurso (TD) por meio da análise de discurso.  
Para a TD todas as ações e objetos são significativos, onde seus significados são concebidos por meio de 
sistemas de regras específicos, contingenciais e históricos, nunca alcançando um significado último 
(HOWARTH; STAVRAKAKIS, 2000).  
Os discursos são construídos social e politicamente, estabelecendo um sistema de relações entre objetos e 
práticas possibilitando o desenvolvimento de posições de sujeito no qual os agentes sociais podem se 
identificar. A dinâmica inerente a um campo social gera uma disputa constante em torno de significados 
atribuídos a ações e objetos. Isso ocorre porque a vitória, mesmo que precariamente, pode garantir poder às 
forças hegemônicas que consigam fixar os significados. Em outras palavras, cada significado depende da 
ordem do discurso que constitui a sua identidade e significação, e cada discurso é social e político, constituído 
por meio de um sistema de relação entre as práticas ou objetos que produzem posições subjetivas com que 
cada agente social se identifica (HOWARTH, 2005). 
Sinteticamente o objetivo principal da TD é explicar criticamente, por meio de investigação, as transformações 
e formas de estabilização apresentadas pelas práticas discursivas, no caso desta, o CICC-PE enquanto 
sistema de governança tecnológica. 
Em linhas gerais, toda pesquisa social empírica demanda, por parte do pesquisador, que seja realizada uma 
seleção de evidências, as quais servem como base da investigação, seja para fins de descrição, prova ou 
refutação do fenômeno em questão. Com base nas recomendações propostas por Bauer e Gaskell (2002) e 
Sardinha (2000), foi construído um corpus de pesquisa, seguindo-se critérios de confiabilidade e validade, a 
saber: validade, relevância, homogeneidade, saturação e sincronicidade. Para analisar estes dados foi 
utilizada, em consonância com a TD, a análise de discurso. 
 
RESULTADOS 
A pesquisa foi realizada com foco no CICC-PE no período de um ano, durante este período foram 
acompanhadas diversas fases da implantação deste sistema em Pernambuco  sintetizados no quadro abaixo.  
 
Quadro 1 - Síntese dos Resultados da Pesquisa 
Momentos 
Discursivos 

Posições de Sujeito Articulações Críticas 

Recife como cidade 
sede: um projeto de 
controle? 

-CBF 
-Federação 
Pernambucana de 
Futebol 
-Odebrecht  
-BNDES 
-Prefeitura do Recife 
-Sec. Estadual de 
planejamento 
-Procuradoria Geral 
do Estado 
-Eduardo Campos 
(Governador) 

Quando Recife se 
lançou candidata a 
cidade-sede,  
apresentou um 
projeto ousado de 
criação de uma 
cidade inteligente 
totalmente 
planejada, a primeira 
da América Latina. O 
primeiro projeto era 
em parceria com a 
cidade de Olinda, em 
seguida as duas 
prefeituras se 
separaram e Recife 
se lançou candidata 
única. 
  

Neste momento o 
Estado de 
Pernambuco se 
comprometia a ter 
um sistema de 
governança 
tecnológica também 
inteligente.   
Na articulação para 
Recife ser sede do 
Mundial, todas as 
cidades candidatas 
deveriam apresentar 
seus projetos, e o 
estado 
pernambucano se 
lançou com a 
pretensão de ter os 
melhores sistemas 
do norte e nordeste. 
Apresentando o 
segundo maior 
conjunto tecnológico 
para o CICC-PE, 
com a pretensão de 
ser o melhor sistema 
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do norte e nordeste. 
Todavia, o discurso 
não coincidiu com a 
prática e o CICC-PE 
no fim foi reduzido.    

CICC-PE primeiros 
passos 

-M. da Justiça 
-Governo do Estado 
-Sec. de Defesa 
Social 
-Sec. Des. de 
Grandes Eventos 

Quando Recife foi 
escolhida candidata 
diversos projetos 
tecnológicos foram 
sendo implantados. 
Entre eles estava o 
CICC-PE que em 
sua origem era um 
sistema com a 
proposta de integrar 
diversas instituições 
(33 ao total) federais, 
estaduais e 
municipais com o 
propósito de 
promover a 
eficiência da 
administração 
pública. 

O CICC-PE foi um 
sistema que 
começou a ser 
desenvolvido em 
2010 como resposta 
as exigências da 
FIFA com relação ao 
monitoramento de 
todas ações 
relacionadas aos 
jogos do Mundial. 
Como esse escopo 
era muito amplo, o 
Ministério da Justiça 
optou por focá-lo em 
ações de segurança 
pública apesar de ter 
capacidade para 
controlar mais 
demandas de 
controle de fluxos 
sociais.  

CICC-PE sistema de 
governança 
inteligente? 

-Polícia Militar  
-Bombeiros 
-Polícia Civil  
-Sec.Defesa Social 
-Centro Integrado de 
Operações de 
Defesa Social 
-Sec. Extra. de 
Grandes Eventos 

Apesar do CICC-PE, 
em sua origem, 
envolver 33 
instituições e ter 
como um dos 
propósitos integrar 
todas de forma 
equivalente, na 
prática, os principais 
sujeitos que o 
compõem são 
relacionados a 
segurança pública. 
Fica claro que o 
CICC-PE, apesar de 
ser um sistema de 
governança 
inteligente, sua 
aplicação foi 
drasticamente 
reduzida para 
comandar e controlar  
apenas um dos 
problemas da 
administração 
pública brasileira.  

Os sistemas de 
mobilidade 
permaneceram 
desarticulados e não 
foram criados 
bancos de dados 
com as informações 
mais relevantes para 
minimizar os 
problemas da 
mobilidade urbana. 
Com isso o 
PROMOB passou a 
ser um sistema 
desprovido de 
governança 
inteligente.  
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Com CICC-PE voltado para apenas um aspecto dos serviços públicos que é a segurança pública, o próprio 
sistema de governança tecnológica foi mutilado e passou a ser apenas mais um aparelho policialesco se 
assemelhando a uma empresa pública de segurança eletrônica.  
O CICC-PE foi implantado a tempo da copa das confederações em junho de 2013. Na sessão de mobilidade 
urbana, apenas uma parte do PROMOB, o ramal da copa,  tem algum tipo de ligação com o CICC-PE, esta 
tem haver com o sistema (metrô)viário de acesso à Arena Pernambuco, o estádio da "Cidade da Copa", 
localizada na cidade de São Lourenço da Mata, integrante da Região Metrôpolitana do Recife, como fica 
evidente na figura abaixo. 
 

Figura 1- Ramal da Copa 

 
 

O plano de mobilidade urbana foi desenvolvido para que os torcedores utilizassem o transporte público 
seguindo as exigências da FIFA e o seu monitoramento cabe ao CICC-PE. Entretanto, o planejamento de 
mobilidade do evento foi realizado sem a participação efetiva do comando do CICC-PE, por este considerar 
que o acesso ao estádio não é uma questão de segurança pública. O foco exacerbado em segurança pública 
do CICC-PE, fez com que os organizadores do evento não enxergassem a sua possível utilidade na questão 
da mobilidade urbana. Como consequência, o estado pernambucano enfrentou momentos de crise, em que as 
soluções de mobilidade contempladas para a copa das confederações mostraram-se ineficazes e 
desarticuladas. Nos três jogos que ocorreram em Pernambuco os trajetos e o planejamento tiveram que ser 
revistos, como mostra no quadro síntese abaixo 
 
Quadro 2-  Mobilidade Urbana na Copa das Confederações 
Primeiro jogo Trajeto Situação Crítica 
O primeiro jogo foi 
entre duas seleções 
que tradicionalmente 
reúnem muitos 
torcedores. A 
recomendação do 
governo do Estado 
foi para que os 
torcedores 
utilizassem o 
transporte público  
por este oferecer as 
condições ideais 
para atender com 
segurança e 
eficiência toda a 
demanda do evento. 
O jogo aconteceu às 

Haviam algumas 
opções de trajeto 
públicos e privados. 
No caso dos 
serviços públicos  os 
torcedores deveriam 
utilizar o metrô e ter 
como destino a 
estação Cosme e 
Damião. De lá 
utilizariam o ônibus, 
que os levaria  a 
uma distância de 
500 metrôs do 
estádio, conforme 
exigência da FIFA. 
No caso privado 
existia a opção de 

-Não havia 
sinalização urbana 
guiando os turistas 
às estações de 
metrô.  
-Nas estações, as 
informações eram 
desencontradas. 
-O intervalo entre os 
trens era de 
aproximadamente  
20 minutos.  
-Não haviam espaço 
suficiente nas 
estações e nos trens  
para acomodar  
todas as pessoas. 
-Quando os 

A quantidade de 
passageiros que 
iram pegar o 
transporte público 
poderia ter sido 
facilmente calculada, 
se o sistema de 
banco de dados do 
CICC-PE tivesse 
sido alimentado com 
a quantidade de 
ingressos vendidos 
versus a quantidade 
disponibilizada para 
os carros privados. 
Assim, os 
organizadores 
poderiam ter 
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19 horas de um 
domingo. 
 

utilizar o 
estacionamento 
privado, com duas 
mil vagas 
disponibilizado perto 
da Arena. 

torcedores chegaram 
na estação destino 
enfrentaram uma fila 
de quase uma hora 
para entrar no 
ônibus que os levava 
para o estádio   
 

calculado a média de 
pessoas que iriam 
pegar o transporte 
público, mas esse 
cálculo claramente 
não foi feito. 
Evidenciado que os 
órgãos responsáveis 
pelo planejamento 
provavelmente não 
tinham dimensão do 
evento, ou seja, a 
governança 
tecnológica não foi 
bem utilizada.  

Segundo Jogo Trajeto Situações Crítica 

O segundo jogo foi 
durante a semana, 
numa quarta-feira à 
noite, com público 
próximo da 
capacidade máxima.  

O mesmo trajeto 
descrito 
anteriormente 
porém, com o 
acréscimo  de 
estacionamentos 
privados e a 
disponibilização de 
mais ônibus para o 
transporte dos 
torcedores destes 
estacionamentos 
para o estádio. 

-Aumento do fluxo 
de trens do metrô 
- Aumento das vagas 
de estacionamento  
- Aumento da frota 
de ônibus a serviço 
do transporte de 
torcedores 
- Uma nova saída da 
estação Cosme e 
Damião foi 
emergencialmente 
criada. 
 

Com o caos do 
domingo o governo 
do Estado, de forma 
emergencial, utilizou 
o estacionamento da 
Universidade 
Federal de 
Pernambuco para 
aumentar as vagas 
privadas e diminuir a 
quantidade de 
torcedores que 
utilizariam o 
transporte público o 
que é uma 
contradição ao seu 
plano original.  
Todas as medidas 
tomadas foram 
emergenciais, para 
evitar outra crise, 
que poderia ter sido 
facilmente evitada se 
o CICC-PE tivesse 
sido utilizado para o 
planejamento da 
mobilidade para este 
evento.  
 

Terceiro Jogo Trajeto Situações Crítica 
O último jogo no 
domingo em que se 
comemora o São 
João. Além disto, os 
times não tinham 
grande 
representatividade. 

Mesmo trajeto 
público e quantidade 
reduzida   de 
estacionamento 
privado. 
 

Devido ao 
quantitativo reduzido 
de torcedores, não 
foram registradas 
ocorrências 
negativas como nos 
jogos anteriores.  
 

Não houve grandes 
problemas neste dia.   
 

 



     

7 

Com base nos resultados ficou evidente que Recife não possui, por hora, um sistema de governança 
inteligente em mobilidade, visto que o CICC-PE é um sistema de governança tecnológica, mas só é utilizado 
para segurança pública.  
 
CONCLUSÕES  
Com base nos dados apresentado ficou claro que o CICC-PE apesar de ser um sistema de inteligenciamento 
de dados e governança tecnológica foi utilizado apenas sob o aspecto de segurança pública. Este fato pode 
ter sido um dos muitos elementos que levaram Recife a enfrentar problemas de mobilidade urbana na copa 
das confederações. 
Sem uma mobilidade inteligente não é de se estranhar que a crise da mobilidade ficasse evidente em meio a 
um evento desta magnitude. Se o CICC-PE tivesse sido usado para auxiliar no controle da mobilidade urbana, 
este poderia ter contribuído bastante. Por exemplo, o cruzamento dos dados das vendas dos ingressos da 
Copa com dados referentes ao transporte público na RMR poderia ter evitado os transtornos ocorridos no 
primeiro jogo. Todas as ações corretivas feitas após o primeiro jogo foram emergenciais. 
Portanto, pode-se concluir que, por hora, o Recife não possui um sistema de mobilidade inteligente apesar de 
ter ao seu dispor um aparelho tecnológico de ponta. O CICC-PE por ser um sistema com uma ampla 
capacidade tecnológica pode ser utilizado, não só na Copa do Mundo FIFA 2014, mas em outras demandas 
da população pernambucana e ir além do uso restrito que estão lhe conferindo atualmente. 
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