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RESUMO 

 

 

Em que pesem seus benefícios para o setor energético, emergem considerações dos estudiosos 

quanto aos impactos advindos da construção de hidrelétricas, refletidos nas condições do meio 

ambiente, da economia e do espaço social na região do entorno do empreendimento. Nesse 

sentido, tem-se a necessidade de construção de um modelo de desenvolvimento centrado e 

sensível às repercussões e aos riscos de impactos aos meios social e natural. Sob esse 

contexto, a implantação da hidroelétrica de Jirau, em Porto Velho-RO, acarretou a 

desterritorialização dos habitantes locais da Vila de Mutum Paraná, que foram reassentados na 

Vila de Nova Mutum Paraná. Esta pesquisa parte da premissa de que o processo de tomada de 

decisão envolvido em contextos como esse, de alto impacto social, deve revelar esforços 

dirigidos ao atendimento das expectativas da maior parte dos atores afetados. Como objetivo 

geral deste estudo, definiu-se analisar a efetividade do processo decisório do reassentamento 

involuntário de Nova Mutum Paraná, no município de Porto Velho, estado de Rondônia, no 

contexto da construção da hidroelétrica de Jirau. Como objetivos específicos, estabeleceram-

se (i) analisar as ações tomadas pelo empreendedor sob a óptica da teoria do processo 

decisório com apoio da técnica design thinking; (ii) verificar a percepção dos atores afetados 

pelo assentamento involuntário de Nova Mutum Paraná; (iii) identificar o conceito de 

efetividade do processo decisório em reassentamentos involuntários provocados por 

construção de barragens; e (iv) propor um modelo de processo decisório baseado da 

abordagem de design thinking para o enfrentamento de decisões complexas de alto impacto 

social. Após revisão teórico-conceitual sobre processo decisório e os fenômenos de 

reassentamentos involuntário, pode-se levantar os fundamentos e diretrizes para análise dos 

dados coletados. Realizou-se coleta de dados primários por meio de entrevistas junto às 

famílias afetadas pelo reassentamento e no processo administrativo de licenciamento 

ambiental de interesse do consórcio construtor da usina, sobre os quais se empreendeu 

pesquisa documental qualitativa. Como resultado, a análise dos eventos revelou baixa 

aderência das ações adotadas pelo tomador de decisão à abordagem e técnicas orientadas pela 

metodologia do design thinking. Verificou-se que, apesar de a construtora da usina haver se 

comprometido com o envolvimento da população no processo de escolha de alguns elementos 

importantes para a consolidação do reassentamento (como o local e o layout das casas), essas 

definições foram deliberações exclusivas do consórcio. Os dados coletados sobre as fases do 

processo decisório revelam diversos traumas e prejuízos sociais percebidos pela comunidade e 

pelo órgão estatal incumbido do acompanhamento do processo. Foi possível concluir que as 

ações do tomador da decisão que envolvem impactos sociais em sistemas complexos devem 

se orientar à mitigação dos riscos que podem levar a comunidade afetada ao empobrecimento, 

de forma a proporcionar o desenvolvimento de um sistema sustentável para apoiar a 

comunidade reassentada. 

 

Palavras-Chave: Impacto Social. Decisão. Assentamento involuntário. Design thinking. 
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ABSTRACT 

 

Despite the benefits to the energy sector, there are concerns of experts regarding the impacts 

arising from the construction of hydroelectric dams, reflected in the conditions of the 

environment, the economy and the social space in the region surrounding the project. Thus, it 

is necessary developping a model of development centered and more sensitive to the 

repercussions and risks of growth to social and natural environments. In this context, the 

implementation of the Jirau hydroelectric plant, in Porto Velho - RO, led to a 

deterritorialization of the local inhabitants of Vila de Mutum Paraná, which was reassessed in 

the Vila Nova de Nova Mutum Paraná. This research part of the assumption of the taken of 

the decision of the taking of aware in the context of the consumer impact, should not always 

directed to attending the expectations of the major part of documents affected. The objective 

of this study is to define the effectiveness of the involuntary revaluation decision process of 

Nova Mutual Paraná, in the city of Porto Velho, state of Rondônia, in the context of the 

construction of the Jirau hydroelectric plant. As specific objectives, it was established (i) to 

analyze the trends of the entrepreneur from the point of view of decision-making theory 

supported by the technique of design thinking; (ii) to verify the rating of the papers affected 

by the involuntary settlement of Nova Mutum Paraná; (iii) to identify the system of 

effectiveness of the decision-making process in involuntary resettlement caused by the 

construction of dams; and (iv) Propose a decision-making process model with a thought 

approach for coping with complex decisions of high social impact. When reviewing 

theoretical-conceptual the process decision, the theory and the structural frameworks of 

consultative inventories, one can raise the fundamentals and the guideline for the analysis of 

the data collected. Primary environmental data were collected from the families affected by 

the reevaluation and without an administrative environmental licensing process of interest to 

the consortium constructor of the plant, on which qualitative documentary research was 

promoted. As a result, an analysis of the base notes adopted by the methodology of the 

decision-maker to the approach and techniques guided by the methodology of design 

thinking. It found that, although a plant construction company was compromised by the 

population's interest in choosing some important elements to consolidate the revaluation (such 

as the location and layout of the houses), these were the consortium's exclusive deliberations. 

Data on decision-making phases are important and successful for the community and the 

decision-making process. The possibilities of becoming decision makers regarding the 

development of a system of resources for risk mitigation that can lead an affected community 

to the development of a community support system are resettled. 

 

Keywords: Social Impact. Decision. Involuntary Settlement. Design thinking. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O paradigma desenvolvimentista tem se tornado o plano motivacional suficiente para 

impulsionar diversos projetos que se propõem reveladores de crescimento econômico, 

buscando emplacar vultosos e custosos empreendimentos, agregados ao provimento de 

grandes obras infraestruturais. Essa agenda traz consigo diversos impactos sob os aspectos 

ambientais, econômicos e sociais, dentre os quais se destaca a apropriação de espaços que 

sediam comunidades tradicionais, que, quase sempre contrariamente à sua vontade, são 

obrigadas a abandonar essas terras em prol desses projetos, inaugurando um novo estilo de 

vida. 

Esse fenômeno é observado nos diversos ciclos exploratórios da história do estado de 

Rondônia (ciclos de extrativismo mineral, o ciclo da borracha, construção da estrada de ferro 

Madeira-Mamoré, exploração madeireira e agropecuária, este último presente até os dias 

atuais). Há estudos que apontam o ciclo da Construção das Hidrelétricas, contextualizado com 

a crise energética dos anos 2000, como a mais recente fase exploratória da Região. Essas 

passagens de exploração econômica dos recursos impactam permanentemente, uma vez que a 

dinâmica de apropriação de espaços e recursos é modificada e os grupos locais já instalados 

cedem lugar para os novos atores. Há uma percepção geral de que essas intervenções 

econômicas de grande proporção agravam crises locais, acentuam desigualdades 

socioeconômicas e desestabilizam meios de produção de grupos tradicionais, como 

ribeirinhos, indígenas e pequenos agricultores (ARAUJO, MORET, 2016). 

Em que pesem seus efeitos colaterais, a construção de barragens suporta sobremaneira 

a matriz energética global, uma vez que a fonte hidráulica é uma das mais utilizadas no 

mundo, representando cerca de 20% de toda eletricidade gerada no planeta (BRASIL, 2007). 

A primeira grande hidroelétrica construída na região foi a Usina Hidroelétrica UHE Samuel, 

no rio Jamari, iniciada no ano 1982, e a área inundada correspondente gerou o deslocamento 

de aproximadamente 800 famílias, conforme Araujo e Moret (2016), o que afastou dessa 

população sua fonte de sustento e lazer. Ainda nos dias atuais há relatos de prejuízos sociais 

não superados e compromissos não cumpridos pela empresa construtora (ARAUJO, MORET, 

2016). 

Em vista da agenda de planejamento para a expansão deste setor no Brasil, o Governo 

Federal previu, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)-Fase II, investimentos 

para construção de duas Usinas de Geração de Energia (UHEs) na bacia hidrográfica do rio 
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Madeira. Depois de 26 anos da UHE Samuel, iniciaram-se as obras da hidroelétrica de Jirau, 

com prazo de operação até 2043. 

O empreendimento sobre o qual o objeto desta pesquisa se relaciona está sediado no 

segundo maior rio amazônico, o rio Madeira, reconhecido por sua riqueza de biodiversidade, 

cuja bacia abrange aproximadamente 25% da Amazônia brasileira, perfazendo uma área de 

1,5 milhão de km2 compartilhados, além do Brasil, entre mais dois países da América do Sul, 

Peru e Bolívia. Recebe as águas dos rios Guaporé, Mamoré e Beni, que nascem nos planaltos 

andinos, e atinge 3.240 quilômetros de extensão, chegando a medir 1,5 km de largura em 

alguns pontos, sendo o maior afluente do rio Amazonas. Seu destaque no contexto hídrico 

brasileiro se justifica por todos esses dados e por ser o responsável por cerca de 20% do 

volume de água e 50% de todo o sedimento transportado pelo Amazonas até o Oceano 

Atlântico (AGRA, 2012). 

Com a implantação da hidroelétrica de Jirau, uma das usinas associadas ao PAC, na 

municipalidade portovelhense, capital do Estado de Rondônia, houve a desterritorialização 

dos habitantes locais da Vila de Mutum Paraná que implicou diversos impactos sociais àquele 

grupo. Pesquisas relatam que os deslocados pelo empreendimento e assentados em Nova 

Mutum Paraná têm, paulatinamente, desistido de residir naquela localidade em razão das 

dificuldades de adaptação ao novo estilo de vida, uma vez que se encontram afastados do 

convívio com o rio e tendo que lidar com outros impactos em suas rotinas (ARAUJO; 

MORET, 2016). 

Segundo concluem Stolerman et al. (2014), o reassentamento em Nova Mutum não 

satisfez as necessidades da população deslocada de Velha Mutum, atualmente submerso pelas 

águas da barragem de Jirau. "Alheia aos processos sociais que garantem a construção e 

significação dos territórios, Nova Mutum figura como um conjunto de edificações artificiais, 

onde os remanejados não são sujeitos da construção de seu espaço" (STOLERMAN et al., 

2014, p.380). 

À época que remonta a preparação territorial para a construção do empreendimento, a 

população da Vila de Mutum Paraná perfazia aproximadamente 1.600 habitantes, que foram 

envolvidos na agenda adotada pelos dirigentes responsáveis pela tomada de decisão relativa à 

realocação desses habitantes, uma vez que aquela área restaria submersa pelo reservatório 

oriundo da construção da barragem. Em razão disso, em janeiro de 2011, as famílias foram 

realocadas a um novo assentamento, denominado Nova Mutum Paraná, com infraestrutura 

dotada de mil e seiscentas casas, escolas, creches e posto de saúde (ESBR, 2018). 
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Apesar de seus benefícios para o setor energético, a literatura é vasta sobre 

considerações dos estudiosos quanto aos intensos impactos advindos da construção de 

hidrelétricas, refletidos nas condições do meio ambiente, da economia e do espaço social na 

região do entorno do empreendimento (MAGALHÃES, 2006; FERNANDES, 2010). 

Tais constatações construídas pelos estudiosos do tema exprimem a necessidade de 

priorização de um modelo de desenvolvimento que leve em consideração as repercussões e 

riscos de mudanças dos meios social e natural. Nesse sentido, o processo de tomada de 

decisão envolvido em contextos como esse, de alto impacto social, deve revelar esforços 

dirigidos ao alcance de decisões que agreguem e contemplem aspectos econômico, social e 

ambiental – elementos chave das dimensões caracterizadoras desse processo de 

desenvolvimento. 

A abordagem da efetividade se dará sob o aspecto definido pela literatura relacionada 

a tema, no sentido de considerar que o processo decisório envolvido no contexto de 

reassentamento involuntário para viabilizar projetos de infraestrutura de ter por objetivo 

proporcionar uma melhor qualidade de vida dos afetados, a fim de que possa emergir um ciclo 

de desenvolvimento próprio no novo ambiente e em paralelo à execução do projeto (CLARK, 

2000). O produto final dessas desmobilizações deve estar centrado na efetiva melhoria das 

condições de vida desses indivíduos. Portanto, será considerada essa lente de interpretação 

dos dados coletados na análise da efetividade do processo decisório adotado pelo consórcio 

construtor da hidroelétrica. Ou seja, tão mais efetiva será a tomada de decisão quanto mais se 

perceba a melhoria das condições de vida da comunidade afetada, proporcionando a 

consolidação sustentável do reassentamento. Nos extremos, caso o reassentamento se dissolva 

por ausência de condições para seu desenvolvimento, completamente frustrado será o 

processo decisório; caso o reassentamento prospere por longo período, elevando os 

indicadores de qualidade de vida dos reassentados, completamente efetivo terá sido o 

processo decisório voltado ao deslocamento dessa comunidade 

Este trabalho se propõe a examinar os eventos relacionados ao reassentamento 

involuntário de Nova Mutum Paraná sob o aspecto do processo decisório, com suporte nas 

teorias de tomada de decisão e de reassentamentos provocados por construção de barragens. 

Esse exame permitirá compreender as ações adotadas pelo tomador da decisão (consórcio 

construtor da usina de Jirau), investigar se o produto dessa decisão está convergente aos 

interesses que motivaram a desmobilização da comunidade, bem como propor uma estratégia 

de abordagem para tomada de decisão em cenários complexos de alto impacto social com 

apoio em técnicas e princípios da abordagem do design thinking. 
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1.1 Insights e Desafios da Pesquisa 

 

O reassentamento forçado, como um evento socioeconômico, impacta a vida dos 

indivíduos afetados e das comunidades, desde a quebra abrupta de sua rotina, perda da sua 

identidade e desfazimento das redes sociais que sustentam esse coletivo. A desmobilização 

implica uma experiência traumática que faz cessar os vínculos desenvolvidos entre aquele 

grupo e seu espaço de ação. 

Esse fenômeno tem conquistado protagonismo nas últimas décadas (especialmente a 

partir da década de 90, quando da instalação da hoje extinta Comissão Mundial de Barragens) 

e merecido atenção de organismos internacionais, notadamente porque muitos desses projetos 

contam com aporte financeiro de instituições bancárias internacionais. Nesse contexto, o 

Banco Mundial (BM), uma das instituições responsáveis por financiar agenda de 

desenvolvimento econômico de países pobres (projetos de novas infraestruturas, maior 

proteção à educação ou certas melhorias relacionadas à moradia, saúde, entre outros), se 

pronunciou oficialmente a respeito em 1980 por meio da sua política de reassentamentos 

involuntários (primeira versão), reconhecendo que a forma de condução desses projetos, 

muitas vezes em busca de uma celeridade na conclusão das etapas, causa o empobrecimento a 

milhares de pessoas atingidas direta ou indiretamente pelos empreendimentos (WORLD 

BANK, 2004). 

Em suas diretrizes, o BM recomenda como desejável que os condutores dos projetos, 

tanto quanto possível, evitem esses reassentamentos, mas, quando inevitáveis, a compensação 

não deve se limitar à indenização direta pelos bens prejudicados, devendo, sobretudo, 

priorizar a devolução da rotina e dos meios de sobrevivência daquele grupo envolvido. 

Algumas pesquisas têm se concentrado em fazer proposições para a condução de 

reassentamentos involuntários/forçados (SCUDDER, 1981a; 1981b; 2012; CERNEA, 1999; 

CLARK; 2000; WORLD BANK; 2004; 2012; 2014; REDDY; SMYTH; STEYN, 2015; 

ICMM, 2015; INSPECTION PANEL, 2016). Diante disso, pesquisadores têm apresentado 

estudos  sobre análises dos aspectos ambientais no reassentamento involuntário 

(MBURRUGU, 1994; VIANA, 2003; COSTA, 2016),  sobre as características de 

reassentamentos socioambientais (SCHMIDT-SOLTAU; 2003; ROGERS; WANG, 2006; 

FERNANDES, 2010), bem como a respeito da temática socioeconômica (PEDRO, 2011; 

CERNEA, 1998; CERNEA; MATHUR, 2008; LILLYWHITE; KEMP; STURMAN, 2015; 

MERKLE, 2003; PATEL; SLIUZAS; MATHUR, 2015; PUTRO, 2012). 
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Destaca-se que há tempos já se apontavam estudos das políticas públicas aplicadas ao 

reassentamento (COELHO, 1998) e, da mesma forma, em riscos e fenômenos observados em 

reassentamento (REBOUÇAS, 2000; FREITAS; OLIVEIRA; SOUSA, 2013). 

Especificamente quanto à afinidade de lócus, têm-se estudos aplicados às Usinas Hidrelétrica 

do Rio Madeira em Porto Velho - RO (Santo Antônio e Jirau) (AGRA, 2012; STOLERMAN 

et al. 2014), que contemplam mesmo lócus pesquisado pela autora. 

A contribuição inovadora do presente estudo, no entanto, está nos seguintes atributos: 

foco nos aspectos sociais do reassentamento, aplicação da teoria de quatro estágios de 

Scudder (2012) para analisar a percepção dos afetados sobre o desenvolvimento do 

reassentamento (sobretudo em um contexto em que já transcorreram dez anos, consolidam-se 

algumas percepções sobre o planejamento inicial), análise das ações adotadas pelo construtor 

da barragem sob o aspecto da tomada de decisão com apoio na metodologia do design 

thinking e construção de um modelo de abordagem de processo decisório para o 

enfrentamento de contextos de alto impacto social. 

Tomando-se a decisão afeta ao assentamento involuntário de Nova Mutum Paraná 

pelo relevante impacto de ordem social do empreendimento de grande porte vinculado à 

hidroelétrica de Jirau, a questão de pesquisa que motiva e orienta esta pesquisa pode ser 

definida como: é possível afirmar que houve efetividade do processo decisório do 

reassentamento de Nova Mutum Paraná? 

A partir dos dados coletados e das análises desses achados com suporte nas teorias de 

base, é proposta uma abordagem de envolvimento dos atores afetados e de construção de 

soluções potencialmente satisfatórias para casos com tais características, tomando-se os 

elementos estruturais caracterizadores da ferramenta de enfrentamento de problemas 

complexos conhecida como design thinking. 

 

1.2 Objetivos 

 

A declaração de objetivo se propõe a estabelecer o propósito de determinado estudo de 

pesquisa e, sobretudo, antecipa as ideias-chave e essenciais de uma proposta, tal como um 

compromisso firmado entre o pesquisador e o leitor do trabalho (CRESWELL, 2010). A par 

da questão central desta pesquisa, traçaram-se os seguintes objetivos (subdivididos em geral e 

específicos). 
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1.2.1  Objetivo Geral  

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a efetividade do processo decisório 

que resultou no assentamento involuntário de Nova Mutum Paraná, no município de Porto 

Velho, estado de Rondônia, no contexto da construção da hidroelétrica de Jirau. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Em termos específicos, este estudo apresenta os seguintes objetivos: 

 

a) Analisar as ações tomadas pelo empreendedor sob a óptica da teoria do processo 

decisório com apoio da técnica design thinking; 

b) Verificar a percepção dos atores afetados pelo assentamento involuntário de Nova 

Mutum Paraná; 

c) Identificar o conceito de efetividade do processo decisório em reassentamentos 

involuntários provocados por construção de barragens; 

d) Propor um modelo de processo decisório baseado na abordagem de design thinking 

para o enfrentamento de decisões complexas de alto impacto social. 

 

1.3 Delimitação e Inserção à linha de pesquisa 
 

A presente proposta de pesquisa vincula-se à área de concentração da Linha de Pesquisa 

1 do PPGMAD/UNIR, Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações, que se caracteriza 

pelos estudos e pesquisas teórico-empíricas os meios estratégicos para saber que benefícios as 

organizações deverão criar a médio e longo prazo aos seus partícipes. Quanto ao eixo, situa-se 

no campo Estratégia e Processo Decisório, sendo este o foco da pesquisa e o tema central do 

embasamento teórico e em relação ao qual os instrumentos e técnicas de pesquisa foram 

construídos. 

 

1.4 Justificativa 

 

Em qualquer país, o provimento de facilidades ou infraestrutura pública envolve a 

aquisição de propriedades privadas e, eventualmente, a realocação de grupos sociais 

(WORLD BANK, 2004). O custo imputado tem a mesma dimensão dos benefícios almejados: 
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causa-se impacto social (negativo) na construção para gerar impacto social (positivo) na 

exploração do empreendimento, sob a expectativa de que a resultante entre esses fatores seja o 

benefício coletivo em muito maior proporção em relação aos danos causados. Para que essa 

equação apresente tal comportamento, existe um sistema de sustentação, com elementos 

controlados – pelo Poder Público, pelos construtores de empreendimentos, pelos organismos 

independentes de apoio a grupos minoritários, pelo sistema de legislação e regulamentação, 

entre outros atores visíveis –, mas também com elementos incontroláveis – oriundos dos 

riscos inerentes à uma obra de tamanho porte, muitas vezes afetando mais de uma cidade ou 

estado. 

Tendo em conta tais eventos, cada vez mais frequentes na malha econômica mundial e 

suas repercussões sociais, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de identificar 

padrões e lugares comuns nos efeitos dessas desmobilizações populacionais associadas a 

grandes empreendimentos. O assunto adquire especial interesse às Ciências Sociais porquanto 

frequentemente os grupos afetados coincidem com localidades em desenvolvimento, menos 

abastadas da atenção estatal e, portanto, mais vulneráveis aos efeitos de um processo de 

desmobilização inadequadamente conduzido. A construção de barragens para o provimento da 

malha energética com a “fonte limpa” de geração de energia (como são conhecidas as 

hidroelétricas) inserem-se nesse contexto. 

O levantamento e a análise crítica do processo decisório adotado para a 

implementação de uma medida de alto impacto a uma comunidade, quando aplicado a um 

grande empreendimento (construção da usina de Jirau), traz oportunidades de evidenciar 

aspectos positivos e negativos da abordagem utilizada, deixar um legado para o 

aperfeiçoamento de outras demandas similares e promover o debate crítico das ações 

pretéritas. 

O contexto da aplicação desta pesquisa se insere em uma obra de grande vulto, com 

repercussões econômicas, sociais e ambientais de escala não somente regional, mas com 

desdobramentos nacionais. Muito embora haja muitas pesquisas concluídas e em 

desenvolvimento sobre esse evento de longa duração, o recorte social e pontual que se 

pretende conferir ao presente estudo justifica e motiva sua realização. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 
 

Para uma melhor apresentação dos conteúdos componentes desta pesquisa, o texto foi 

organizado de acordo com a seguinte estrutura: 1 – Introdução, contemplando 
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contextualização da pesquisa, problematização, objetivos, justificativa, e delimitação da 

pesquisa; 2 – Referencial Teórico, que cuida da contribuição e embasamento teórico sobre 

processo decisório e teorias de assentamentos involuntários e seus impactos sociais 3 – Lócus 

da Pesquisa, que expõe considerações contextuais sobre o assentamento de Nova Mutum 

Paraná; 4 – Procedimentos Metodológicos, para exposição da abordagem metodológica eleita 

e apresentação do delineamento e da sequência da pesquisa, demonstrando como serão 

atendidos os objetivos geral e específicos; 5 – Resultados e análises, em que são apresentados 

os dados colhidos, sua análise e discussão à luz do referencial teórico reunido e a partir das 

técnicas metodológicas desenhadas e; 6 – Considerações Finais, para expor as conclusões a 

que se pode chegar da interpretação dos dados colhidos e em relação ao alcance dos objetivos 

traçados, além das limitações da pesquisa e perspectivas futuras. 



24 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Seguem as principais contribuições da produção científica sobre a teoria da decisão, 

com destaque aos conceitos, à perspectiva complexa da decisão, às abordagens e aos estilos 

de decisão e à complexificação de problemas, valendo-se dos subsídios de autores seminais e 

contemporâneos cujas obras destacam-se no estudo de tais temas. Também se abordam 

estudos consolidados sobre os fenômenos sociais e econômicos observados em 

reassentamentos involuntários ocasionados pela construção de barragens. Quanto às teorias de 

bases para a pesquisa, podem ser representadas pela Figura 1: 

Figura 1 - Estrutura teórica da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A teoria do processo decisório fornecerá os elementos necessários para analisar 

criticamente as ações adotadas pelo consórcio construtor da usina, a fim de que se possa 

compreender o tempo e o lugar de cada evento coletado da base dos dados desta pesquisa e 

que integram o contexto da tomada de decisão no caso narrado. E os modelos teóricos 

relacionados a processos de reassentamento involuntário oferecem diretrizes e estudos de caso 

em outras realidades que oportunizam compreender o contexto político, econômico e social 

dessas formas de comunidade, especialmente suas relações com o ambiente e com a mudança 

de identidade coletiva. 
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2.1 O Processo Decisório e a Tomada de Decisão  

 

O processo decisório pode ser tomado como a atividade desenvolvida para auxiliar na 

obtenção de elementos reveladores das variáveis que melhor compõem o contexto em análise. 

A tomada de decisão é, portanto, uma parte do processo constituído de etapas que viabilizam 

a realização de julgamentos de valor que permitem às pessoas expressarem suas preferências 

e, assim, serem coerentes em suas decisões (RIBEIRO, 2014). O processo decisório é 

intrínseco à vida cotidiana dos indivíduos e, segundo afirma Kahneman, é tão natural como a 

fala, mesmo que as pessoas não tenham consciência. É o que explica a interdisciplinaridade 

dessa matéria, que alcança disciplinas como matemática, estatística, economia, sociologia, 

psicologia (KAHNEMAN, 2012). 

Conforme Mintzberg (1976), pode-se compreender o processo decisório como o 

conjunto de ações e fatores dinâmicos que se inicia com a identificação de um estímulo inicial 

para ação e termina com o comprometimento desta. Já Bazerman e Moore (2014) abordam o 

comprometimento como um curso de ação, previamente selecionado, superando a trajetória 

do processo decisório desenhada pelo modelo racional. O curso de ação tem origem no 

momento de implantação da decisão. O autor destaca ainda que a ação se orienta para 

considerar todas as alternativas que alcancem benefícios futuros da decisão 

As ações pressupõem uma decisão. Segundo Saaty (2008), toda ação é resultante de 

uma decisão prévia, seja consciente ou não. Nesse contexto, a premissa de que administrar 

implica a concretização de realizações tangíveis conduz o foco para a execução dessas ações, 

pouco se preocupando com o momento preparatório à ação em si (SIMON,1971). Sabe-se, no 

entanto, que, conforme levantamento em Jacoby (2006), a tomada de decisão pressupõe um 

momento anterior à decisão em si (o pensar, refletir) e um posterior, caracterizado pelo 

conjunto de ações que levam à implementação daquela decisão objeto da conclusão da 

reflexão. Quanto à compreensão do processo decisório em etapas, estudos em Hansson (1994) 

indicam que a primeira abordagem categorizava tal processo em três diferentes momentos, até 

que o aprofundamento dessa exploração passou a considerar um processo composto por, pelo 

menos, cinco fases diferentes. Há casos em que os desafios organizacionais, segundo Kickert 

e Gigch (1979), demandam a tomada de decisões, também, acerca do próprio processo 

decisório, as metadecisões, ou seja, o problema de decidir como decidir. 

Por conseguinte, Clemen e Reilly (2001) chamam a atenção para importância de um 

processo decisório iterativo e interativo como condição para instalar uma reflexão 

amadurecida dos problemas, riscos e objetivos. Russo e Schoemaker (2002) orientam que, 
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previamente à inauguração de um processo decisório, um tempo deve ser reservado para 

tomar as decisões acerca do processo decisório em si, a fim de que se possa contar com um 

planejamento refletido acerca de todo o processo decisório. Já Hammond, Keeney e Raiffa 

(2002) destacam o elemento da criticidade como insumo relevante na realização de cada etapa 

do processo decisório. 

No Quadro 1, sintetizam-se as etapas do processo decisório vinculando-as aos 

respectivos autores e ano de publicação. 



Quadro 1 - Autores e etapas do processo decisório 

Condorcet 

([1793] 

1847) 

Dewey 

([1910] 

1978) 

Simon 

(1960) 

Brim et al. 

(1962) 

Mintzberg et 

al (1976) 

Kickert e 

Gigch 

(1979) 

Halpern 

(1997) 

Clemen e 

Reilly 

(2001) 

Hammond, 

Keeney e Raiffa 

(2002) 

Russo e 

Schoemaker 

(2002) 

Saaty (2008) 

Bazerman e 

Moore 

(2014) 

1. Análise e 

discussão do 

problema 

1.Dificuldade 

sentida; 

1. Etapa da 

inteligência 

1.Identificação 

do problema; 

1. 

Identificação;  

1. Unidades 

(sub) 

1. Detectar a 

necessidade 

de tomar 

decisão; 

1. Definir os 

problemas 
1.Definir o 

problema certo 

1.Estruturação 

da questão 

1. Estruturar o 

problema 

1.Definir o 

problema 

2. Discussão 

das diferentes 

alternativas 

2.Definição 

do caráter 

dessa 

dificuldade 

2. Etapa do 

design 

2.Obtenção 

de 

informações 

necessárias; 

2. Desenvol-

vimento;  

2. Aspectos 

(aspect) 

2. Determinar 

as metas a 

serem 

alcançadas; 

2. 

Determinar 

os objetivos 
2. Especificar 

seus objetivos 

2. Coleta de 

informações 

2. Levantar os 

julgamentos 

2. Identificar 

os critérios 

3. Escolha. 

3.Sugestão de 

possíveis 

soluções; 

3. Etapa da 

decisão 

3.Produção de 

soluções 

possíveis; 

3. Fases 

(phase) 

3. 

Conclusões 

3.Estudar as 

alternativas 

visando os 

objetivos 

propostos; 

3. Elaborar 

as 

alternativas 

3.Criar 

alternativas 

imaginativas 

3. Conclusões 
3. Quantificar os 

julgamentos 

3. Ponderar 

os critérios 

 

4.Avaliação 

da sugestão, 

observação 

 

4.Seleção de 

uma 

estratégia 

para o 

desempenho; 

  
4. Avaliar 

alternativas 

4. Avaliar a 

Solução 

4. Entender as 

consequências 

4. 

Aprendizagem 

4. Priorizar os 

elementos dentro 

de uma hierarquia 

4. Gerar 

alternativas 

 

5.Experiência 

conduzindo a 

aceitação ou 

rejeição da 

sugestão. 

 
5. Execução 

da decisão. 
  

5.Selecionar a 

melhor 

alternativa 

visando o 

alcance dos 

objetivos 

5. 

Implementar 

a decisão 

5. Explorar suas 

escolhas 
 

5. Sintetizar os 

Resultados 

5. Classificar 

as 

alternativas 

        
6. Esclarecer suas 

incertezas 
 

6. Analisar a 

sensibilidade na 

mudança das 

decisões 

6. 

Identificação 

da solução 

ideal 

        

7. Refletir sobre 

sua tolerância ao 

risco 

   

        

8. Considerar 

decisões 

interligadas 

   

Fonte: Elaborado baseado em Passos da Silva (2013, p. 55) e Yamamoto (2017, p. 50) 



 

Existem muitas perspectivas de fases do processo decisório, compreendendo 

concepções mais enxutas de três etapas, como Kickert e Gigch (1979), Mintzberg et al. 

(1976), Simon (1960) e Condorcet ([1793] 1847), até a subdivisão em oito estágios, como o 

caso de Hammond, Keeney e Raiffa (2002). No entanto, percebe-se que as estruturas de fases 

apresentam pontos convergentes entre si, contemplando um momento prévio à tomada, 

dedicado à análise de contexto, e segregando o ponto da efetiva escolha do levantamento de 

alternativas ou daquele havido após a escolha. 

A concepção da tomada de decisão é marcada pelo cotejamento de diversas soluções 

disponíveis a fim de que o tomador de decisão possa eleger a que lhe pareça adequada, a 

partir de uma abordagem intrínseca à tomada, sustentado no acervo pretérito de conhecimento 

e apropriação dos dados necessários, na adoção de diretrizes procedimentais ou valores 

relevantes ao caso em exame, na ponderação e na validação da opção resultante. Por encerrar 

em si um processo complexo, sujeita-se à influência de diversos fatores, como: elementos 

lógicos contrapondo-se a intuições, cálculos e análises abrangentes, intenções permeadas por 

imprecisões, probabilidades e incertezas, vivências acumuladas e desejos emocionais, 

discussões de valores e comprometimento com cenários (CASTRO, 1995). 

Problemas organizacionais complexos geralmente envolvem riscos e incertezas e 

demandam o envolvimento de diversas pessoas e segmentos, principalmente em casos de 

repercussões daquela decisão a estratos sociais alheios à organização. Esse processo deve ser 

estruturado e conduzido de forma transparente e consistente. De acordo com Robbins, Judge e 

Sobral (2010, p.167) uma “tomada de decisão ocorre em reação a um problema. Um problema 

existe quando se verifica uma discrepância entre o estado atual das coisas e seu estado 

desejável”. 

O agente decisor, exposto à insegurança da incerteza, pode se ver subordinado a um 

levantamento de informações sobre a caracterização do problema e esse cenário implica um 

contexto de medo e vulnerabilidade ante aos riscos de rompimento da tendência e 

previsibilidade esperada. A par disso, conforme indicam Grosh e Crain (1995), o gestor deve 

se apropriar do poder da informação, que é potencializado por instrumentos mais abrangentes 

que sinalizam a tendência média dos fatos em cadeia, como também por levantamentos 

pontuais e que retratam a incerteza envolvida na situação particular. 

Cada indivíduo pode apresentar uma maneira peculiar de solucionar problemas. Daft 

(2005) estabelece que captar e analisar informações são ações distintas e essa apreensão pode 

se dar também por elementos subjetivos, como a intuição ou as sensações. “A tomada de 
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decisão é o processo de identificar os problemas e as oportunidades e em seguida solucioná-

los. A tomada de decisão envolve esforços antes e depois da escolha real” (DAFT, 2005, 

p.196). 

Dinâmica similar é explicitada por Robbins (2005), ao destacar que faz parte desse 

processo a reação do indivíduo quando em face de um problema, o que o levará a identificar 

soluções derivadas de suas impressões pessoais. Nesses diversos contextos de aplicação, a 

tomada de decisão perfaz um processo que conduz a uma escolha entre alternativas ou 

possibilidades com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade.  

Gramigna (2002) reconhece que o grau de conhecimento requerido para o exercício 

das funções interfere no processo decisório. Nessa perspectiva, tem-se que o conhecimento 

exigido não se atém somente ao eixo técnico, mas também às habilidades e atitudes dos 

sujeitos, que incorporam o campo de competências individuais de cada indivíduo. 

 

2.1.1 As contribuições da Racionalidade para as fases do processo decisório 

 

Outros estudos complementam essas constatações a partir de modelos representativos 

do processo decisório. Um modelo bem aceito na seara acadêmica e social é o da decisão 

racional, fundamentado em cálculos derivados da economia, e conta como premissa a 

definição clara dos objetivos do contexto e a estabilidade do ambiente. Essa construção 

apresenta quatro fases bem marcadas e constantes, quais sejam, diagnóstico do problema, 

investigação das alternativas possíveis, exame crítico das consequências de cada ação e 

momento da opção por aquela alternativa que maximiza os ganhos (ANTONACOPOULOU; 

PAPAMICHAIL, 2004).  

Ao aplicar o processo racional de tomada de decisão, segundo Bazerman e Moore 

(2014, p. 4-6) devem-se seguir seis etapas: primeiramente deve definir o problema, pois por 

várias vezes os administradores agem sem conhecimento integral do problema a ser 

solucionado. Seu objetivo é solucionar problema, não apenas eliminar os seus indícios 

temporários. Na segunda etapa devem-se identificar os critérios, posto que o tomador de 

decisão racional identificará todos os critérios necessários ao processo de decisão, sendo 

desejável que esses sejam morais, técnicos e legais, garantindo neutralidade e objetividade à 

tomada de decisão. Na terceira etapa, deve-se ponderar os critérios, avaliando o impacto de 

cada um deles, pois critérios diferentes terão importâncias diversificadas para o tomador de 

decisão; e os racionais saberão que valor relativo atribuir a cada critério definido. 
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Na quarta etapa, devem-se gerar alternativas, ou seja, requer a identificação de 

possíveis cursos de ação. Na quinta etapa deve-se classificar cada alternativa segundo cada 

critério, sendo essa etapa por muitas vezes a mais dificultosa do processo decisório, pois 

requer que se prevejam eventos futuros e a realização de avaliação sistêmica, para que seja 

capaz de avaliar consequências potenciais da escolha de cada uma das opções em análise. A 

sexta e última fase consiste na identificação da solução ideal, devendo-se multiplicar as 

categorizações da quinta etapa pelo peso de cada critério; somar as categorizações ponderadas 

de todos os critérios para cada possibilidade; e escolher a solução cuja soma das classificações 

ponderadas seja a maior. 

É recorrente no acervo de estudos sobre processo decisório que a tomada de decisão 

gerencial se oriente pela racionalidade que induza os gerentes a escolhas consistentes, eleitas 

a partir do seu grau de impacto dadas as restrições de contexto (ROBBINS; DECENZO, 

2004, p.119). Segundo esses pesquisadores, o autor da decisão guiado pela abordagem 

racional estaria necessariamente condicionado ao pensamento objetivo e lógico, de forma a 

delimitar com cautela o problema para atingir um objetivo claro e concreto. Nesse sentido, as 

estratégias e passos dos processos de tomada de decisão convidariam o tomador a concluir 

pela opção com maior potencial de prestigiar as metas visadas pela ação. 

Essas abordagens descortinam a dicotomia inerente ao processo decisório pois, sob um 

ângulo, vê-se a revitalização da ideia de racionalidade analítica, acentuada especialmente pela 

aplicação massiva de sistemas de informação (MOTTA, 1996), e, de outro turno, essa 

modelagem coabita com a disseminação das compreensões holística e sistêmica, segundo as 

quais o tomador de decisão deve ser considerado também por suas particularidades subjetivas 

(como características de personalidade e conjunto de experiências e crenças, entre outros), 

como também a partir da interação com o ambiente e outros indivíduos. Nesse sentido, 

também quem é movido pela intuição sofre influência da lógica, da mesma forma que as 

decisões racionais sofrem intervenção dos valores, das crenças e das experiências de vida do 

tomador da decisão. 

 

2.1.2 Compreendendo e lidando com as limitações à racionalidade 

 

Espera-se que o tomador de decisão, apoiado em sua racionalidade, esteja munido de 

todas as informações necessárias e lance mão de sua capacidade de descobrir alternativas 

viáveis para solucionar dado problema. Essa dinâmica, no entanto, acaba sendo afetada por 
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limites à racionalidade humana. De acordo com Simon (1956), essa racionalidade apresenta 

limitações sob o aspecto organizacional, cognitivo e político. Tais restrições acabam sendo 

transpostas à gestão das organizações, as quais absorvem decisões satisfatórias ou 

“satisficing”, conforme Simon (1956), em vez de maximizante como defendido pela visão 

Clássica.  

Muito embora carregue esse nome distintivo, a forma como o processo decisório na 

racionalidade limitada é conduzido se mostra muito próximo ao racional. A principal 

distinção é demarcada no campo dos resultados, uma vez que, embora as informações 

necessárias estejam disponíveis, esses dados apresentam limitações próprias como 

insuficiência, incompletude e imperfeição (SIMON, 1971). Em razão do desconhecimento de 

suas consequências, inerentes ao risco da tomada de decisão, o método propõe a análise e 

categorização de cada alternativa em função de sua importância e do potencial de seu 

impacto, o que levaria à seleção daquela opção mais satisfativa. Esse modo de pensar faz com 

que a racionalidade limitada respeite e incorpore a complexidade presente na realidade que 

sujeita todos os indivíduos, as dinâmicas decorrentes do ambiente decisório, bem como os 

riscos e insegurança típicos desses conflitos e a indisponibilidade de todas as informações 

com o grau de aproveitamento desejável para a compreensão do cenário em sua inteireza. 

Também agrega outros elementos complementares à razão, que são sentimentos e emoções 

(SIMON, 1987). 

Estudos realizados por Audy (2000) afirmam que o modelo racional tem sua utilidade 

reduzida em face de sua complexidade de aplicação, sendo inflexível e falho ao considerar a 

percepção absoluta e fidedigna da realidade desconhecida. Logo, sua aplicação ao ambiente 

moderno, dada sua complexidade e dispersão de informações, é colocada sob dúvidas. O 

pensamento de Mintzberg e Westley (2001) contribuem com a compreensão de Simon, ao 

proporem que a análise se sujeita das variáveis postas em discussão. 

O modelo de decisão de Simon (1960) propõe uma estrutura dividida em três grandes 

fases, prevendo a possibilidade de revisão entre estas fases (feedback): 1) inteligência ou 

investigação – nesta fase ocorre a exploração do ambiente, que se dá por meio do 

processamento dos dados para visualizar os problemas e oportunidades, com a coleta e a 

evidenciação de variáveis relativas à situação; 2) desenho ou concepção – nesta fase acontece 

a criação, desenvolvimento e análise dos possíveis cursos de ação, de forma que o tomador de 

decisão formula o problema, constrói e analisa as alternativas disponíveis com base em sua 

potencial aplicabilidade. 3) Escolha – nesta fase acontece a seleção da alternativa ou curso de 

ação entre aquelas que estão disponíveis e ocorre após a fase de desenho, na qual o decisor 
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busca informações para tentar garantir a melhor opção; “feedback” – entre as fases que 

constituem o modelo, podem acontecer eventos em que fases já vencidas do processo sejam 

resgatadas. Este “retorno” pode ocorrer entre a fase de escolha e concepção ou inteligência ou 

entre a fase de concepção e inteligência. 

Quanto à classificação das decisões, Simon (1960) classifica as decisões em 

programadas e não programadas, sendo as primeiras caracterizadas por serem repetitivas e 

rotineiras e, portanto, suscetíveis a resolução por modelos já estabelecidos; enquanto as não 

programadas contemplam situações novas, apresentam impactos diversos dos ordinários, 

reclamando julgamento crítico do tomador de decisões. Tal capacidade de julgamento, para o 

autor, é dependente da criatividade, do discernimento e da intuição. 

Contudo, diante das características apresentadas referentes às abordagens 

Racionalidade e Racionalidade limitada, apresenta-se no Quadro 2 a síntese dos pontos 

basilares dessas abordagens. 

Quadro 2 - Racionalidade e Racionalidade limitada 

Características 

Basilares Racionalidade Racionalidade Limitada 

Perfil do tomador 

de decisão 

1. Gestores totalmente guiados pela 

racionalidade e que tomam decisões 

baseados na viabilidade econômica e com 

alto grau de certeza 

2. O tomador de decisões tem informações 

perfeitas (relevantes e acuradas). 

3. O tomador de decisões tem uma lista 

exaustiva de alternativas dentre as quais 

pode escolher 

4. O tomador de decisões é racional 

5. O tomador de decisões sempre tem em 

mente os melhores interesses da 

organização. 

1. Gestores influenciados por fatores 

externos aos processos são incapazes 

de tomar decisões totalmente 

racionais 

2. O tomador de decisões tem 

informações imperfeitas (incompletas 

e possivelmente imprecisas). 

3. O tomador de decisões não tem 

um conjunto completo de alternativas 

ou não entende plenamente aquelas 

que tem à disposição 

4. O tomador de decisões tem uma 

racionalidade definida e se restringe a 

valores, experiência, hábitos etc. 

5. O tomador de decisões escolherá a 

primeira alternativa minimamente 

aceitável. 

Premissas 

Os problemas estão bem definidos, os 

objetivos são conhecidos e acordados entre 

os agentes, as alternativas maximizam o 

retorno econômico 

As metas são conflitantes e vagas, 

não há consenso entre os agentes, há 

escassez de tempo e de recursos 

Processo 
Seguem etapas bem definidas compostas por 

fatores mensuráveis 

Apresenta um fluxo desordenado e 

imprevisível, tomado por aspectos 

não mensuráveis 

Resultados 

esperados 

Racionalidade ilimitada e soluções ótimas Racionalidade limitada e soluções 

satisfatórias 

Fonte: Adaptado de Yamamoto (2017, p. 32) e Caravantes, Panno e Kloeckner, (2005, p.455) 
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A partir das abordagens racional e racional limitada pode-se observar que o gestor 

dispõe de duas perspectivas de decisão. A racionalidade ótima, que exige um profundo 

conhecimento de todas as alternativas disponíveis e, antecipadamente, o conhecimento de 

todas as consequências a fim de tomar a decisão ótima. Na outra perspectiva, existem 

limitações tanto de conhecimento quanto de equipamento capaz de processar tantas 

informações. Essas perspectivas não se contrapõem, mas se complementam à medida que 

ambas fornecem recursos para lidar com as diversas realidades em que o decisor pode ou não 

deter domínio dos fatores influenciadores da decisão e seus resultados. 

Ressalta-se que a abordagem racional limitada tem sido explorada em economia 

(RÖTHELI, 2010; BALLESTER; HERNANDEZ, 2012); comércio on-line (JIANG et al., 

2013); e educação (LIM, 2013), dentre outras áreas. 

 

2.1.3 A visão da complexificação de problemas pelas lentes dos wicked problems 

 

Uma das premissas da teoria do processo decisório considera a preexistência de um 

problema a ser resolvido pelo decisor. A insatisfação com algum elemento da realidade, o 

risco de algo potencialmente insatisfatório ocorrer, a busca por algum benefício específico são 

alguns dos propulsores da tomada de decisão. A intervenção humana se dá, portanto, frente a 

uma dada problematização da realidade. Compreender a dimensão e o padrão de 

comportamento desses problemas é parte fundamental para traçar a modelagem de processo 

decisório (intervenção humana demandada) adequada ao caso. Afinal, óbvia deve ser a 

distinção de formas abordagem, por exemplo, para traçar o melhor trajeto entre casa e 

trabalho (baixa complexidade) e para solucionar conflitos étnicos em comunidades 

vulneráveis (alta complexidade). 

Nesse contexto, mostram-se relevantes as contribuições dos estudos consolidados em 

torno dos wicked problems, que é um termo cunhado para se referir a problemas intratáveis 

devido a informações parciais, interdependências, não linearidades e a instabilidades 

ambientais. Os tipos de problemas com os quais os planejadores lidam – problemas sociais – 

são inerentemente diferentes dos problemas com os quais os cientistas e talvez algumas 

classes de engenheiros lidam. Os problemas de planejamento seriam, portanto, 

intrinsecamente “perversos” (RITTEL; WEBBER,1973), tomando uma tradução livre do 

termo, mas que não revela o conjunto de atributos dessa categoria de problemas. 

Nesse sentido, ainda para Rittel e Webber (1973), diferentemente dos desafios 

próprios das ciências naturais, que são definíveis e separáveis e passíveis de soluções que 
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podem ser mapeadas, os problemas do planejamento governamental, e especialmente os da 

seara social ou política, são mal definidos por essência. Essa má definição não decorreria de 

falhas dos agentes, mas de uma condição própria desses problemas, que pode ser minimizada, 

mas nunca eliminada, pois sua definição dependeria das visões de cada um dos agentes, 

impossibilitando a caracterização objetiva dessas questões. Há casos em que problemas 

sociais nunca são resolvidos, mas postergados ou abandonados em razão da ausência de 

recursos suficientes para prosseguir com a construção da solução mais adequada. 

Em oposição, os problemas em que os cientistas e engenheiros geralmente se 

concentram podem ser identificados como "mansos" ou "benignos" (tradução livre para o 

termo tame problem, utilizado por Rittel e Webber (1973) em contraponto aos wicked 

problems). A título de ilustração, algumas questões do cotidiano de diversas profissões 

apresentam características de tame problem, como um problema de matemática ou a tarefa de 

um químico orgânico na análise da estrutura de algum composto desconhecido; ou uma 

partida de xadrez enquanto um jogador tenta realizar xeque-mate em cinco movimentos. Há 

uma linearidade presente em cada ação, para cada uma a missão é clara e é possível cogitar 

método adequado para os casos, mesmo que sejam processos caros ou lentos. Ao se atingir o 

propósito almejado para cada desafio, que estará claro desde o princípio, o problema 

desaparecerá incontestavelmente. Os problemas ultracomplexos (wicked problems), por outro 

lado, não apresentam esse comportamento. Para fins comparativos, basta considerar toda a 

teia de implicações de questões-chave relacionadas a políticas públicas, como a decisão 

quanto à localização de uma rodovia, ao ajuste de uma taxa de imposto, à modificação dos 

currículos escolares ou ao combate à criminalidade (RITTEL; WEBBER,1973). 

Os autores supracitados contrastam problemas de alta complexidade (wicked 

problems) com aqueles inofensivos (intitulados tame problems). Esses últimos compõem as 

problematizações do campo da matemática ou otimização, afinando-se a técnicas 

consolidadas, mesmo que adaptativas, como as amplamente praticadas em abordagens 

quantitativas à ciência da decisão. Para Martin (2015), wicked problems são típicos da 

natureza de problemas associados à tomada de decisões sobre as diversas implicações da 

sustentabilidade, como na investigação de “quais as principais vantagens e desvantagens 

relacionadas ao bem-estar humano e ao ambiente natural?”. Embora haja muitos indicadores 

para fornecer uma base científica para o bem-estar humano, sua análise e tratamento envolve 

uma agenda de políticas sociais que provavelmente será contestada, porque em uma sociedade 

pluralista e democrática não há bem público incontestável nem definição objetiva de 
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equidade. Além disso, as sociedades variam com o tempo e o espaço e, juntamente com elas, 

os conceitos e valores sociais se transformam. 

Compõem os wicked problems algumas das questões sociais e políticas mais 

desafiadoras da sociedade contemporânea, incluindo armas nucleares, assistência médica e 

tráfico e consumo de drogas ilícitas. Rittel e Webber (1973) definiram pelo menos dez 

propriedades distintas de um wicked problem, como: não há regra para estabelecer o momento 

de abandoná-lo ou permanecer insistindo na solução; não há um conjunto enumerável de 

soluções ou um conjunto bem descrito de operações permitidas; as partes interessadas podem 

ter visões de mundo e estruturas muito diferentes para entender o problema; e que cada 

wicked problem é único. 

O termo “wicked” remete ao valor semântico de "mau" ou “perverso”, não em suas 

propriedades eticamente reprováveis, mas em um significado semelhante ao de "maligno" (em 

contraste com "benigno"), ou "vicioso" (como um círculo) ou "trapaceiro" (como o 

comportamento de um duende ou gnomo, presente na mitologia irlandesa) ou "agressivo" 

(como um leão, em contraste com a docilidade de um cordeiro). Dada a multiplicidade de 

abordagem da acepção “wicked” e a dificuldade de encontrar um vocábulo em português para 

comportar esses significados, permite-se utilizar com recorrência o termo em sua formulação 

original estrangeira, que é como se tem utilizado em diversas pesquisas da área mesmo em 

língua portuguesa, o mesmo se aplicando para o termo “tame problems”. Diante do exposto, 

apresentam-se no Quadro 3 as características dos wicked problems acompanhadas dos 

atributos que as definem. 

Quadro 3 – Características dos wicked problems 

Características dos wicked 

problems 
Conceituação da característica 

1) Não existe uma formulação 

definitiva de um wicked 

problems 

- As informações necessárias para entender o problema dependem da ideia 

de alguém para resolvê-lo. 

- A compreensão e a resolução de problemas são concomitantes entre si. 

- Encontrar o problema é, portanto, o mesmo que encontrar a solução; o 

problema não pode ser definido até que a solução seja encontrada 

 A formulação de um wicked problem é o próprio problema 

2) Fatores externos podem 

determinar o momento de 

encerrar um wicked problem 

- O planejador encerra o trabalho em um problema grave, não por razões 

inerentes à "lógica" do problema. Ele para por considerações externas ao 

problema: fica sem tempo, dinheiro ou paciência. 

3) As soluções para wicked 

problems não são verdadeiras 

ou falsas, mas boas ou más 

-Muitas partes estão equipadas, interessadas e / ou habilitadas para julgar 

as soluções, embora nenhuma delas tenha o poder de definir regras formais 

de decisão para determinar a correção.  

- As avaliações das soluções propostas são expressas como "boas" ou 

"ruins" ou, mais provavelmente, como "melhores ou piores" ou 

"satisfatórias" ou "suficientemente boas". 
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Características dos wicked 

problems 
Conceituação da característica 

4) Não há teste imediato e 

definitivo de uma solução para 

um wicked problem. 

- Qualquer solução, depois de implementada, gerará ondas de 

consequências por um período prolongado - praticamente ilimitado.  

-As consequências completas não podem ser avaliadas até que as ondas de 

repercussão acabem completamente. 

5) Toda solução para um 

wicked problem é uma 

"operação de tiro único". 

- Porque não há oportunidade de aprender por tentativa e erro, cada 

tentativa conta significativamente. 

- Todas as soluções implementadas são consequenciais. Deixa "vestígios" 

que não podem ser desfeitos. 

6) Wicked problems não têm um 

conjunto enumerável de 

soluções em potencial, nem 

existe um conjunto bem 

descrito de operações 

permitidas que possam ser 

incorporadas ao plano. 

Nesses campos de problemas mal definidos e, portanto, soluções 

indefiníveis, o conjunto de planos de ação viáveis se baseia em julgamento 

realista, na capacidade de avaliar ideias "exóticas" e na quantidade de 

confiança e credibilidade entre planejador e clientela que conduzirão para 

a conclusão. (Por exemplo, o solucionador de problemas pode chegar a 

uma descrição do problema exigindo que A e não-A aconteçam ao mesmo 

tempo) 

7) Todo wicked problem é 

essencialmente único 

-Apesar de longas listas de semelhanças entre um problema atual e um 

anterior, sempre pode haver uma propriedade distintiva adicional que é de 

extrema importância. 

- Parte da arte de lidar com wicked problem é a arte de não saber muito 

cedo que tipo de solução aplicar.  

8) Todo wicked problem pode 

ser considerado sintoma de 

outro problema 

- O processo de resolução do problema começa com a busca de uma 

explicação causal da discrepância. A remoção dessa causa apresenta outro 

problema, do qual o problema original é um "sintoma". Por sua vez, pode 

ser considerado o sintoma de ainda outro problema de "nível superior" 

- Exemplo: o "crime nas ruas" pode ser considerado um sintoma de 

decadência moral geral, de permissividade, de escassez de oportunidades, 

de riqueza ou pobreza, etc. 

9) A existência de uma 

discrepância representando um 

wicked problem pode ser 

explicada de várias maneiras 

A escolha da explicação determina a natureza da resolução do problema 

- Ao lidar com wicked problems, existem várias formas de refutar uma 

hipótese em comparação às que são permitidas nas ciências. 

- Exemplo: O "crime nas ruas" pode ser explicado pela polícia insuficiente, 

por muitos criminosos, por leis inadequadas, por muito policiamento, por 

privações culturais, por oportunidades deficientes, por muitas armas, por 

comportamentos autônomos de personalidade, etc 

10) O planejador não tem o 

direito de estar errado 

- O objetivo não é encontrar a verdade, mas melhorar algumas 

características do mundo em que as pessoas vivem.  

- Os planejadores são responsáveis pelas consequências das ações que 

geram; os efeitos podem ter grande importância para as pessoas que são 

tocadas por essas ações. 

- Os problemas com os quais os planejadores devem lidar são 

ultracomplexos e difíceis de controlar, pois desafiam os esforços para 

delinear suas fronteiras e identificar suas causas e, assim, expor sua 

natureza problemática. 

Fonte: elaborado pela autora baseado em Rittel e Webber (1973) 

 

McGregor (2012) estudou a interrelação entre a economia da complexidade, os wicked 

problems e a educação do consumidor. Como resultado, o autor observou que os educadores 

de consumidores podem aplicar a economia da complexidade como uma maneira de ensinar 

as pessoas a reconhecer problemas ultracomplexos e como o consumo contribui para a sua 

perpetuação (por exemplo, mudança climática, opressão de trabalhadores e produtores, 
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distribuição desigual de riquezas). Vale salientar que o autor abordou também o conjunto de 

diferenças entre tame problems (problemas inofensivos) e wicked problems, conforme se 

consolida no Quadro 4: 

Quadro 4 – Diferenças entre tame e wicked problems 

Tame problems (problemas inofensivos ou simples) Wicked problems (problemas ultracomplexos) 

Facilmente definidos e as soluções tendem a emergir 

durante o processo de definição do problema 

Dificuldade de definir e cada tentativa de solução do 

problema resulta em mais problemas e mudanças no 

problema original 

Uma solução que solucionou o problema 

anteriormente, costuma ser efetiva sempre 

Cada problema é único, portanto, não há indicativos 

de que uma mesma solução funcionará novamente 

São resolvidos por meio de conhecimento disciplinar e 

especializado 

São resolvidos tanto por meio de conhecimento 

disciplinar e especializado quanto conhecimento local 

da comunidade ampliada de pares 

Todos concordam que existe uma solução e que será 

fácil alcançar consenso quanto à solução mais 

indicada 

Raramente há uma solução comum porque os 

diferentes indivíduos afetados sustentam ampla gama 

de visões e valores; o problema é resolvido quando os 

recursos acabam ou quando uma solução satisfatória é 

alcançada 

Geralmente se podem prever as consequências das 

soluções 

Dificilmente é possível prever as consequências de 

uma solução porque cada tentativa de resolver o 

problema pode gerar novos problemas complexos 

São complexos e difíceis e podem ser tecnicamente 

detalhados, mas é dado que existe uma solução 

São questões complexas, mal estruturadas, confusas, 

com múltiplos interessados; justiça global e 

sustentabilidade estão sob risco, e pessoas e 

ecossistemas podem ser afetados dependendo da 

solução ou de suas consequências 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em McGregor (2012)  

Nessa esteira, Batie (2008) indica que seria possível classificar as seguintes questões 

como tame problems: identificar a relação custo-benefício de diferentes práticas agrícolas, 

determinar as vantagens e desvantagens da expansão de um projeto de irrigação ou determinar 

a fonte de um surto de contaminação de alimentos. Enquanto os wicked problems podem ser 

encontrados em assuntos como terrorismo, mudanças climáticas globais, energia nuclear, 

pobreza, gestão de recursos hídricos, controle de armamento, desenvolvimento sustentável, 

gestão de incêndios florestais, construção ou remoção de projetos de hidroelétrica ou abertura 

de uma nova mina de recursos minerais. 

Blumethal (2006), em sua pesquisa sobre as origens e implicações de seguro de saúde 

patrocinado pelos empregadores nos Estados Unidos, abordou a seguinte indagação: quem 

poderia prever que os limites salariais impostos durante a Segunda Guerra Mundial, que 
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afetou o seguro de saúde patrocinado pelo empregador, definiriam as configurações da 

assistência de saúde aos americanos, como o sistema Medicare? Esse episódio pode ser 

remetido a uma possível solução baseada nos wicked problems da época. A classificação 

distingue o problema desse contexto dos problemas computacionalmente complexos, mas 

solúveis. Nesse caso, as propostas de “solução” seriam ardilosas, pois não existem soluções 

absolutas, apenas concessões de benefícios – seja ganhando ou perdendo a depender do ponto 

de vista aplicado à análise. 

Não há respostas verdadeiras e falsas que possam ser julgadas independentemente por 

um padrão de referência consistente. Em outras palavras, não há resposta certa em absoluto 

para um wicked problem. A avaliação da solução pode ser expressa apenas como melhor, pior 

ou boa o suficiente. Essas avaliações variam de acordo com o sistema de valores do decisor. 

Como uma solução ideal não pode ser definida, a busca por resolver um problema grave 

perdura indefinidamente (SAURABH et. Al, 2014). 

Saurabh et. al (2014) analisaram os problemas ultracomplexos em relação aos 

radiologistas e concluíram que os problemas enfrentados pela profissão são difíceis, além 

disso, os autores enfatizaram que não existem respostas que sejam adequadas a todos. Alguns 

membros têm expectativas irreais de radiologia organizada e esses desejam soluções 

repentinas. Seus desejos podem forçar a liderança a oferecer soluções simplistas, que, além de 

equivocadas, podem gerar uma decepção maior por camuflar a existência do problema. Nesse 

contexto da relação entre líder e liderados, os pesquisadores assumem que a liderança deve 

promover a diversidade de pensamentos e experiências e valorizar essas perspectivas não 

lineares. 

A visão de complexificação de problemas proposta pela abordagem de wicked 

problems interage com a teoria do processo decisório porquanto desenha os desafios próprios 

de questões de alto impacto social, que se distinguem do universo de temáticas inerentes ao 

ambiente interno das organizações onde são tomadas decisões. São oferecidos insumos para 

compreender o comportamento e os impactos de problemas de grande repercussão à vida 

social, como é o caso de deslocamento involuntário de comunidades afetadas por grandes 

empreendimentos como a construção de barragens. 
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2.2 O fenômeno do reassentamento forçado ou involuntário: os padrões observados em 

comunidades deslocadas pela construção de grandes empreendimentos 

 

Para compreender cientificamente os eventos associados à desmobilização 

involuntária de grupos sociais no contexto de grandes empreendimentos, muitos 

pesquisadores têm se dedicado a observar esses fenômenos sociais em larga escala. O intuito 

da reunião desses estudos na presente pesquisa é subsidiar a análise dos impactos sociais em 

Vila de Nova Mutum Paraná sob a perspectiva do padrão de comportamento e sucessão de 

fatos observados em cenários equivalentes. A investigação da produção científica a respeito 

revelou que esses eventos sociais apresentam modelos de implementação, adaptação e 

evolução similares e, sobretudo, padecem de mazelas e desvios de equivalente natureza e 

proporção. A desmobilização de grupos populacionais com o propósito de construir barragens 

apresenta contornos especiais, uma vez que essas obras tendem a cobrir territórios não 

priorizados pelos investimentos públicos. 

Hoje, a geração de energia hidrelétrica é fonte para quase 20% da eletricidade global, 

com a cifra de 65,8% no Brasil no ano de 2016, segundo dados oficiais do Governo Federal 

(BRASIL, 2017). Embora ainda não haja um posicionamento definitivo quanto ao debate das 

grandes barragens, vale notar que, em meados da década de 1960, os pesquisadores e os 

profissionais já ensaiaram as primeiras críticas ao investigar impactos ambientais e sociais 

indesejáveis e desnecessários (WORLD BANK, 2004). Conforme Scudder (2012), apesar de 

distribuídas em todo o mundo, a grande maioria das barragens está nos países de 

industrialização tardia, onde muitas das futuras barragens será construída e onde dezenas de 

milhões de pessoas ainda dependem dos regimes naturais de inundação de inúmeros rios. 

Segundo vocabulário utilizado pelo Banco Mundial, reassentamento contempla todos 

os tipos de prejuízos sociais e econômicas decorrentes da perda ou restrição ao uso da terra, 

somados às medidas de compensação e mitigação decorrentes (WORLD BANK, 2004, p. 5). 

O horizonte de compreensão desse termo inclui tanto o desalojamento e o posterior 

realojamento das comunidades, quanto o conjunto de medidas planejadas e implementadas 

para a reconfiguração desses grupos nos novos espaços, em condições sociais e econômicas 

preservadas ou, idealmente, melhoradas. Tal desmobilização pode ser consequência de 

diversos eventos, como guerras, desastres da natureza ou empreendimentos de 

desenvolvimento. 

Para Scudder (2012), reassentamento e realocação são sinônimos. Isso porque a 

maioria das pessoas realojadas reage da mesma maneira, independentemente de um 
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movimento ser para um local distante ou para algum lugar próximo, como quando uma 

comunidade ribeirinha é deslocada da borda de um reservatório futuro. Para o autor, o 

reassentamento induzido pela barragem, ou outro reassentamento da comunidade induzido 

pelo desenvolvimento de bacias, é considerado involuntário. Ressalta que, de acordo com 

World Bank (2004), resta aos donos do projeto demonstrar que os planos, em função das suas 

propostas de melhoria, compensam os riscos associados ao abandono de um ambiente familiar 

para desbravar um desconhecido. Esse elemento involuntário não significa, obviamente, que, 

após a remoção, a maioria não possa vir a gostar do novo local ou melhorar seus padrões de 

vida. De fato, esse é o objetivo a ser alcançado. 

Barragens, no entanto, não são construídas sem custo significativo. Além de apresentar 

impactos adversos substanciais sobre o ambiente físico, podem perturbar o cotidiano e os 

estilos de vida das pessoas deslocadas da área do reservatório e as que dependem desta área. 

As pessoas também podem ser deslocadas não somente em razão da barragem, mas também 

por projetos acessórios, como estradas de acesso, campos de construção, canais de irrigação, 

linhas de transmissão, e outros fatores. A menos que os relatórios minuciosos fossem 

conduzidos e gerados pelas próprias pessoas que serão afetadas adversamente por barragens, é 

improvável prever todos os impactos tormentosos esperados da construção da represa. 

Quaisquer impactos que não sejam totalmente identificados são difíceis de atenuar 

plenamente. Barragens mal planejadas e implementadas podem devastar os sistemas 

socioeconômicos locais, deixando as pessoas sem alternativas comparáveis e aceitáveis 

(WORLD BANK, 2004). 

Grandes projetos de barragem podem exigir operações de reinstalação complexas e 

difíceis se um grande reservatório for produzido em uma área povoada. Os reservatórios 

podem inundar todo o estreito de vales do rio, forçando as pessoas a sair da área e reconstruir 

suas vidas completamente. Se as áreas próximas já são usadas, encontrar a terra da 

recolocação para o reassentamento torna-se muito difícil ou caro. Barragens geralmente levam 

vários anos até sua construção integral. O tempo necessário para planejar, construir e encher 

grandes reservatórios pode desencorajar o investimento na área e causar prejuízos aos 

moradores da área. As perdas podem ocorrer antes mesmo que a construção comece. Sem a 

reconstrução adequada e oportuna de seus meios de subsistência, as pessoas afetadas podem 

ser capturadas em uma fase de transição que acaba se tornando longa e árdua (WORLD 

BANK, 2004). 



41 
 

Esses impactos podem ser intensificados caso as comunidades atingidas tenham seu 

estilo de vida e identidade sustentados em elementos da natureza, especialmente com o rio 

afetado pelo empreendimento. Sobre isso, Trindade Júnior (2010, p. 118) afirma que: 

As cidades ribeirinhas, dessa forma, têm fortes enraizamentos, fortes ligações 

socioeconômicas e culturais com a escala geográfica local e regional; enraizamentos 

estes que traduzem estreita relação com o rio, não simplesmente pela localização 

absoluta, devido ao fato de estarem à beira do rio, mas, e principalmente, por 

apresentarem uma interação funcional com esse elemento natural. São exemplos 

disso, a circulação fluvial, de subsistência material (fonte de recursos alimentares, 

uso doméstico etc.), a utilização lúdica (uso do rio para o lazer) e simbólica (a 

importância do rio no imaginário sociocultural) (TRINDADE JÚNIOR, 2010, 

p.118). 

 

Ainda segundo o autor, as barragens são construídas frequentemente em áreas remotas 

que tendem a não contar com economias dinâmicas capazes de absorver prontamente as 

pessoas deslocadas de seus meios tradicionais de subsistência. Muitas pessoas nessas áreas 

são agricultores cujas famílias têm trabalhado a mesma terra por gerações. Suas habilidades 

tendem a ser específicas, vinculadas à localização e difícil de aplicar a qualquer outra 

ocupação. Muitas vezes, são avessos ao risco e não psicologicamente preparados para emigrar 

e começar uma nova atividade profissional em um local desconhecido, especialmente se eles 

são idosos ou se já estão estabilizados em suas trajetórias pessoais. Às vezes, essas áreas de 

planalto são habitadas por povos indígenas ou minorias étnicas que têm uma estreita relação 

com suas terras, e a perda dessa relação contribui para os impactos adversos da construção de 

barragens. A terra suscetível de ser submersa atrás de uma barragem poderia estar apoiando 

uma cultura distinta, com linguagem, costumes e tradições que são exclusivas para a área em 

que se encontram fixadas até então (WORLD BANK, 2004; SCUDDER, 2012). 

O reassentamento de pessoas de tais locais é um processo muito mais difícil e só pode 

ser bem-sucedido se as pessoas afetadas concordarem que existem alternativas aceitáveis, e 

essas alternativas sejam realmente oferecidas a elas. As barragens têm potencial para produzir 

ganhos significativos, mas podem ter grandes impactos adversos se não forem 

cuidadosamente selecionadas e construídas. Resultado obtido, no entanto, com a melhoria dos 

processos de tomada de decisão para a construção de barragens e internalizando as boas 

práticas internacionais. Aqueles que analisam as melhores alternativas para barragens e se 

preocupam em construí-las bem precisam se concentrar em refinar as respostas para a 

seguinte reflexão: “por meio da barragem em particular está sendo proposto o melhor projeto 

para atender as necessidades atuais ou futuras identificadas da população?” (WORLD BANK, 

2004, p. 322). 
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Cernea (1999, p. 17-18) aborda oito riscos que atuam como pontos de alerta durante o 

reassentamento, em razão de que levam a níveis de empobrecimento das populações 

realocadas, quais sejam: perda da terra, perda de emprego, perda da habitação, 

marginalização, insegurança alimentar, aumento da mortalidade, perda de acesso a recursos 

comuns e desarticulação social. A partir disso, podem ser levantados os seguintes 

desdobramentos, conforme descrito no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Riscos de empobrecimento de populações reassentadas involuntariamente 

Risco Descrição Impactos 

Perda da terra 
A expropriação de terra contra a vontade dos 

afetados 

Priva a comunidade da base dos sistemas 

produtivo, sendo a forma mais comum de 

empobrecimento 

Perda de emprego 

A população é privada de exercer sua 

ocupação que, muitas vezes, é relacionada 

àquela terra 

O desemprego decorrente tende a se 

agravar com o passar dos anos 

Perda da habitação 
Não reposição da habitação desapropriada 

pelo projeto 

Pode afetar alguns segmentos mais 

vulneráveis não contemplados nos planos 

de reassentamento 

Marginalização 

O desenvolvimento de uma nova economia, 

dedicada aos trabalhadores da obra, que se 

encontra vedada à população já residente 

Perda do poder econômico 

Insegurança 

alimentar 

Ingestão de taxa de proteínas e calorias abaixo 

do mínimo para um crescimento normal, 

situação causada pelo decréscimo nas 

colheitas 

Doenças, instalação de quadro de fome 

generalizado 

Aumento da 

mortalidade 

Condições de saúde dos reassentados tendem 

a piorar, devido a doenças, má nutrição, ou 

causas psicológicas, como estresse e traumas 

Risco mais proeminente em segmentos da 

população mais vulneráveis, como 

crianças e idosos 

Perda de acesso a 

recursos comuns 

Privação do uso de recursos como floresta, 

nascentes ou repositórios naturais de água, 

terras de pasto, entre outros 

Ocorre quando a privação desses recursos 

é compensada abaixo do seu valor real 

Desarticulação 

social 

Dissipação de elementos de organização social 

e da rede de colaboração mútua 

Afeta todo o sistema social, muitas vezes 

o dissolvendo, com perdas não 

quantificáveis 

Fonte: elaborado pela autora com base em Cernea (1999, p. 17-18) 

 

Os impactos sociais das grandes barragens podem ser amplamente divididos em duas 

categorias: impactos mitigáveis através do planejamento cuidadoso e da implementação; e 

outros que normalmente são difíceis de mitigar e, portanto, precisam ser abordados através de 

um bom design de projeto. O debate sobre grandes barragens é benéfico a todos da sociedade 

se forem desenvolvidas as melhores abordagens para compreender e acolher ambas as 

categorias de impactos (WORLD BANK, 2004). 

Para subsidiar a compreensão dos fenômenos observados no reassentamento 

involuntário de Nova Mutum Paraná, esta pesquisa se valerá de estudo dos impactos sociais 

de grandes barragens em países em desenvolvimento que sucedeu o relatório da Comissão 
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Mundial de Barragens, conduzido por um dos seus doze comissários, professor Scudder. 

Nessa obra, intitulada The Future of Large Dams: Dealing with Social, Environmental, 

Institutional and Political Costs, sem versão traduzida para a língua portuguesa, o autor 

aborda os insights de 50 anos de observação, análise e aconselhamento nesse campo. O 

pesquisador é reconhecido como a principal autoridade nos sucessos e fracassos das barragens 

e o papel desses empreendimentos como importantes instrumentos de desenvolvimento 

econômico e social. 

O Capítulo 2 da obra fornece uma exposição acurada da teoria do professor Scudder 

sobre o processo bem-sucedido de reassentamento, utilizando uma estrutura temporal de 

quatro etapas: o longo período de pré-reassentamento; o início da remoção física quando os 

padrões de vida tendem a cair com as pessoas ficando bastante avessas ao risco; o período 

pós-reassentamento de formação da comunidade, maior risco e desenvolvimento econômico; 

e a entrega à segunda geração de reassentados com plena integração da população na 

economia política da região (SCUDDER, 2012). Essas fases são posteriormente ilustradas na 

obra por meio de vários estudos de caso detalhados. Os tópicos seguintes abordam as 

principais contribuições dessa teoria multifásica para o escopo da presente pesquisa. 

 

2.2.1 A teoria do reassentamento involuntário de comunidades associado à construção 

de grandes barragens 

 

A teoria do reassentamento é dirigida especificamente ao reassentamento involuntário 

da comunidade associado à construção de grandes barragens. Segundo Scudder (2012), as 

políticas governamentais e as atividades das autoridades de projetos de reassentamento têm 

sido os principais fatores que limitam um processo de reassentamento bem-sucedido. Para 

tanto, o autor aponta quatro estágios que devem ser percorridos para que o processo de 

reassentamento seja bem-sucedido. 

Na estrutura de quatro estágios, a primeira etapa lida com quem deve ser reassentado e 

com o planejamento para sua remoção, reabilitação e desenvolvimento. A segunda etapa lida 

com o processo físico de reassentamento e os anos imediatamente após a remoção. Durante 

esta segunda fase, o comportamento da maioria tende a ser avesso ao risco e espera-se que 

seus padrões de vida caiam. A terceira etapa, na pequena minoria dos casos em que ocorre, 

confirma que um processo de reassentamento bem-sucedido é possível. Lida com o processo 

de desenvolvimento comunitário e econômico, durante o qual ocorre o risco e a maioria dos 
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reassentados é capaz de melhorar seus padrões de vida. O desenvolvimento continua ou é 

estabilizado na quarta etapa quando a incorporação daquele sistema ocorre pelos indivíduos. 

Por conseguinte, ao contrário dos riscos de empobrecimento e do modelo de 

reconstrução, a estrutura de quatro estágios é comportamental. Essa estrutura se concentra 

naqueles que devem se restabelecer e, especificamente, em como a maioria dos reassentados 

pode se comportar se oportunidades suficientes estiverem disponíveis para que se tornem 

beneficiários do projeto. Esse é um ponto chave para a contribuição desse modelo de análise 

ao presente estudo, pois essas oportunidades impulsionadoras do crescimento da comunidade 

reassentada devem fazer parte da agenda condução do empreendedor do projeto da barragem 

e, como tal, constituem seu processo decisório no tocante ao reassentamento. Sendo esses 

elementos essenciais para a efetivação bem-sucedida do reassentamento, como afirma essa 

teoria, tornam-se proveitoso objeto de estudo para compreender os pontos de melhoria da 

forma de condução do tomador de decisão. 

De acordo com Scudder (2012), trata-se de uma teoria geral, uma vez que se baseia na 

hipótese de que a maioria dos reassentados em todo o mundo responde da mesma forma ao 

reassentamento da barragem, independentemente das diferenças geográficas, culturais e da 

organização da autoridade do projeto. Oferece novos caminhos e prevê como a maioria dos 

participantes responderá a diferentes fases no processo de reassentamento quando 

oportunidades bem planejadas forem implementadas. Devido à percepção de que poucos 

estudos de longo prazo cobriram todos os quatro estágios, pois a maioria encontrou insucesso 

no primeiro ou no segundo estágio, é mais inovador explorar os dois últimos. 

Quanto aos tipos de transferência que ocorrem nesse processo, conforme o autor, são 

apontados dois tipos, sendo o primeiro referente à autoridade ou autoridades do projeto de 

reassentamento que transferem a responsabilidade e os ativos institucionais para os 

reassentados, os ministérios do governo e outras agências, e, referente ao segundo, quando a 

primeira geração de reassentados delega à segunda geração. A incorporação envolve a 

integração da área ou áreas de reassentamento na economia política circundante, na qual o 

sucesso contínuo requer que a segunda geração possa competir por sua parcela de recursos 

nacionais. 

Todo o processo se estende por duas gerações. O uso de estágios como um dispositivo 

para analisar a dinâmica envolvida chama a atenção para o fato de que os projetos que 

envolvem reassentamento involuntário têm histórias notavelmente semelhantes e que as 

pessoas e os sistemas complexos nos quais elas estão integradas e inter-relacionadas 

(incluindo agências governamentais) respondem de maneira previsível. Estágios, no entanto, 
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são "meras ferramentas para lidar com um processo complicado e dinâmico". Equivalem a 

simplificar hipóteses que tentam dividir o processo de reassentamento em uma série de 

períodos de tempo críticos, durante os quais uma gama de questões básicas precisa ser 

abordada pelos colonos e pelos planejadores de assentamentos. Embora os estágios pareçam 

ter uma certa validade universal, pelo menos em linhas gerais, os detalhes e a sequência 

variam de acordo com as condições locais específicas (SCUDDER, 1981b, p. 92). 

 

2.2.1.1 Estágio de Planejamento e Recrutamento - Estágio 1 

 

O primeiro estágio se trata do longo período de pré-reassentamento. Por causa da 

ênfase no sucesso, atenção especial deve ser dada ao envolvimento precoce das pessoas 

afetadas no processo de planejamento e tomada de decisão (SCUDDER, 2012). 

Com base nas evidências disponíveis, supõe-se que a preocupação da maioria aumenta 

à medida que o tempo de remoção se aproxima, embora se admita também que o maior 

envolvimento no processo de planejamento reduzirá, mas não eliminará, o estresse refletido 

por tal preocupação. Também deve ser dada atenção especial às oportunidades de 

desenvolvimento para permitir que os reassentados e anfitriões contribuam para o fluxo de 

vantagens no projeto na condição de beneficiários, em vez de enfatizar a compensação e a 

restauração da renda, conforme contemplado nas diretrizes contemporâneas do Banco 

Mundial. 

Considerando o contexto local do reassentamento de Nova Mutum, esse estágio teve 

início antes mesmo da apresentação do consórcio como o responsável pelo projeto. As 

autoridades políticas nacionais, ao preverem esse empreendimento no planejamento de longo 

prazo dos investimentos em obras de infraestruturas, começaram estudos e intervenções junto 

à população a ser atingida. Esse cenário gerou, desde então, expectativas e modificações nos 

espaços sociais. 

 

2.2.1.2 Ajuste e Enfrentamento - Estágio 2 

 

O estágio de Ajuste e Enfrentamento começa com o início da remoção física, o que 

pode levar vários anos se um grande número de reassentados estiver envolvido ou se a 

construção da barragem for atrasada. Para a maioria, pode-se esperar que dure pelo menos um 

ano após a conclusão da remoção física. O estágio 2 tem duas importantes características de 

identificação. Uma é que o padrão de vida da maioria pode cair após a conclusão da remoção 
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física. A outra é a tendência da maioria de se comportar de maneira conservadora – por ser 

avessa ao risco – ao longo de um ou mais anos após a chegada a novo locais (SCUDDER, 

2012). 

Os padrões de vida diminuem por várias razões. Uma delas é o estresse 

multidimensional. Outra é o grande número de ajustes que os reassentados devem fazer se 

quiserem se adaptar a um novo habitat; novos vizinhos; e, na maioria das vezes, para 

comunidades maiores, novas atividades econômicas que os planejadores consideram mais 

apropriadas, além da supervisão do governo. Para muitas famílias, os recursos de mão-de-obra 

são inadequados ou tensos durante os primeiros anos, especialmente quando se espera que 

todos construam novos lares e desbravem novos campos ao mesmo tempo. 

As despesas também podem aumentar após a remoção. Sociedades agrárias que 

cultivam aluviões fluviais férteis, por exemplo, frequentemente são transferidas para terras 

menos férteis que requerem aquisição de insumos complementares, como fertilizantes 

químicos, se os rendimentos se proponham a replicar as condições pré-reassentamento. 

Fundos extras também podem ser necessários para comprar alimentos anteriormente 

disponíveis, como peixes, caça e produtos coletados, que não estão disponíveis em áreas de 

reassentamento mais densamente povoadas, como é o caso de muitos projetos indianos 

(SCUDDER, 2012). 

Segundo os estudos relacionados a esse estágio (SCUDDER; COLSON, 1980), os 

reassentados, além de serem muito “apegados” à sua família, dificultando a formação de 

comunidade, esses tentam lidar com o processo mudando seu comportamento e instituições o 

mínimo possível. Embora exceções específicas sejam muitas, a abordagem geral é tentar 

recriar a segurança anteriormente fornecida por estruturas familiares, instituições e símbolos. 

Exemplos incluem a replicação de antigos tipos de casas; transferência de culturas e técnicas 

produtivas, independentemente de sua relevância para o novo habitat; e realocação em 

unidades sociais de escolha dos reassentados, incluindo grupos de parentesco ampliados, 

unidades residenciais dentro das comunidades e comunidades inteiras, bem como redes de 

comunidades ligadas por casamento, rituais ou outros laços. 

A existência e duração da Fase 2 tem implicações políticas importantes. Em sua 

análise de assentamentos rurais, Goering explica que “tipicamente, a avaliação dos projetos de 

assentamentos de três a cinco anos após o início da implementação mostra taxas de retorno 

econômico pelo menos 50% inferiores àquelas dos documentos de avaliação de projetos” 

(WORLD BANK, 1978, p16).  



47 
 

Nesse sentido, Scudder (2012) relata que suspeita que ocorre o mesmo com o 

reassentamento involuntário induzido por barragens. Dado o 'sistema fechado' da abordagem 

da maioria dos reassentados, não é razoável para os decisores políticos esperar um rápido 

desenvolvimento durante a Fase 2. Outro problema é a curta duração da maioria dos projetos 

financiados por doadores, que raramente têm mais de cinco anos de duração. Tais projetos 

podem parar antes que os estágios 3 e 4 ocorram, sendo estes os estágios cruciais “se os 

padrões de vida e a produtividade aumentarem e se a continuidade e o desenvolvimento 

continuarem” (SCUDDER, 1981a, pág. 13). 

 

2.2.1.3 Formação da Comunidade e Desenvolvimento Econômico - Estágio 3 

 

Nesta fase, Formação da Comunidade e Desenvolvimento Econômico, em seu início, o 

comportamento das pessoas muda de uma postura avessa ao risco para uma postura de risco 

que eventualmente caracteriza a maioria. Ao mesmo tempo, os diferenciais de riqueza 

aumentam, assim como a estratificação social (SCUDDER; COLSON, 1980). Entretanto, há 

poucos projetos de reassentamento bem-sucedidos e estudos sobre eles, sendo necessários 

mais estudos de caso e análises comparativas para determinar até que ponto essa transição 

pode ser generalizada. 

As mudanças dramáticas associadas ao estágio 3 só são possíveis sob dois conjuntos 

de condições. A primeira exige que os reassentados mudem radicalmente seu comportamento. 

O segundo requer oportunidades de desenvolvimento nas quais a iniciativa de colonos seja 

canalizada e disponibilizada infraestrutura apropriada, como estradas vicinais e centros de 

serviços e marketing. As oportunidades devem ser sustentáveis. Caso contrário, restrições 

como degradação ambiental, conflitos políticos e políticas governamentais inadequadas 

podem combater o comportamento inovador e, na pior das hipóteses, causar a transição inicial 

para a Etapa 3, seguido pelo aumento do empobrecimento, como no caso do empreendimento 

estudado na localidade africana de Zâmbia, Gwembe Tonga. 

Embora não tenha sido induzida por barragens, o reassentamento involuntário da 

comunidade em Parigi, em Sulawesi, antes da Segunda Guerra Mundial (DAVIS, 1976), 

fornece um excelente exemplo da importância da infraestrutura e do acesso aos mercados. Lá, 

o desenvolvimento realmente começou a crescer no final dos anos 70 em grande parte devido 

aos grandes investimentos do governo na construção de estradas – tanto em conexão com a 

melhoria da rodovia entre as ilhas para a capital provincial de Palu quanto a construção na 

costa oeste da “Rodovia Sulawesi” (SCUDDER, 1981b, p. 103). 
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Questões importantes estão relacionadas às circunstâncias em que ocorre a transição 

da aversão ao risco para assumir riscos, como identificar e medir seu início e trajetória, e 

como facilitar sua continuação. Um pré-requisito, conforme Scudder (2012), é uma situação 

em que os reassentados devem primeiro se sentir “em casa” em seu novo ambiente físico e 

biótico e com a população hospedeira. Outra é a recuperação da autossuficiência doméstica 

nos alimentos, que pode ser medida calculando-se o rendimento das colheitas e o consumo 

alimentar das famílias. Scudder (2012) denota algumas mudanças de atitude entre a maioria 

dos reassentados. São apresentadas no Quadro 6 essas mudanças de atitudes.  

Quadro 6 - Mudanças de atitude entre a maioria dos reassentados 

Estágio 3 - Mudanças de atitude entre a maioria dos reassentados 

Percepção de superação 

das dificuldades associadas 

à remoção 

- Essa percepção é refletida em uma série de comportamentos simbólicos, como 

decorar a habitação com motivos tradicionais, “domar” o novo habitat nomeando 

ou renomeando características físicas, plantas e animais, e incorporando a área de 

reassentamento em dança e música, poesia e outras formas narrativas. 

Formação da comunidade 

- Uma das primeiras atividades de construção da comunidade é a formação de uma 

sociedade funerária, seguida por sindicatos de agricultores, associações de usuários 

de água, cooperativas e conselhos rurais e municipais. 

- Também é indicativa a disposição de melhorar as escolas e clínicas e construir 

moradias para professores e pessoal médico em uma base de autoajuda. 
- Construir e formar estruturas religiosas também é um indicador-chave. 

Desenvolvimento 

Econômico 

- Oportunidades adequadas de desenvolvimento são essenciais não apenas para 

elevar os padrões de vida, mas também para minimizar a síndrome da dependência 

e a ‘cultura de queixas’. 
- Os reassentados tendem a seguir as mesmas estratégias de desenvolvimento. 
- A autossuficiência é alcançada na produção de alimentos básicos. 
- Mudança gradual ocorre em colheitas de alto risco, de alto valor, enquanto os 

investimentos são feitos na educação. 
- Embora ainda se concentrem em seus terrenos e campos familiares, os membros 

nas famílias mais bem-sucedidas começam a investir em uma gama mais ampla de 

atividades agrícolas e não agrícolas. 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Scudder (2012). 
 

À medida que os padrões de vida gerais melhoram, os reassentados em todo o mundo 

também tendem a melhorar seus arranjos de vida e consumo de maneira semelhante. O 

melhoramento habitacional é universal, assim como a adição de mais variedade à dieta. 

Dentro de casas modernas, móveis semelhantes são adquiridos: utensílios de cozinha; 

iluminação melhorada na forma de uma lâmpada ou eletricidade. 
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2.2.1.4 Entrega e Incorporação - Estágio 4 

 

A quarta etapa, Entrega e Incorporação, envolve a segunda geração de reassentados. 

Traz o processo de reassentamento para um fim bem-sucedido, pois as áreas e populações do 

projeto são integradas à economia política de uma região ou nação. Três condições devem ser 

cumpridas, a primeira das quais pode ter ocorrido em uma data anterior. Esta primeira 

condição é um processo de entrega por meio do qual as agências de projetos especializados 

entregam ativos às instituições coloniais; aos ministérios que lidam com agricultura, 

educação, saúde pública e outras responsabilidades governamentais rotineiras; para o setor 

privado; e para ONGs. Entrega pode ser um processo difícil e complicado, uma vez que afeta 

a agenda de prioridades do poder público em várias esferas (SCUDDER, 2012). 

As próximas duas condições, ainda de acordo com o autor, estão diretamente 

relacionadas à segunda geração de reassentados. Por um lado, seus padrões de vida devem 

continuar a melhorar, pelo menos seguindo a mesma tônica e proporção observada nas áreas 

vizinhas. Por outro lado, os membros da comunidade devem ter a força institucional e política 

para competir por sua parcela justa de recursos nacionais. 

A principal fraqueza do modelo do estágio quatro, de um lado, é que lida 

principalmente com a minoria de casos em todo o mundo, em que um resultado ‘bem 

sucedido’ ocorre. Por outro lado, é que não lida em nenhum detalhe com o “retrocesso”. Isso 

ocorre quando um período inicial de formação da comunidade e desenvolvimento econômico 

associado ao Estágio 3 não é sustentável. O modelo não prevê diretrizes ou alternativas para 

sanear esse contexto, mas somente a constatação de que o reassentamento restou frustrado. 

 

2.2.2 Envolvimento dos reassentados no processo de tomada de decisão 

 

A definição de como as pessoas afetadas devem estar envolvidas no desenvolvimento 

das bacias hidrográficas evoluiu ao longo dos anos. Na década de 1950, a melhor prática era 

envolvê-los no processo de reassentamento, encorajando-os a estipular onde e com quem 

desejavam reassentar e discutir com eles as oportunidades de remuneração e desenvolvimento 

que poderiam esperar receber (SCUDDER, 2012). 

No mínimo, envolver os reassentados requer não apenas sua participação ativa na 

tomada de decisão, mas também o envolvimento de seus conhecimentos e estilos de vida. A 

participação deve começar durante o processo de avaliação de opções, porque é quando o 

ambiente, implicações sociais e patrimoniais de várias opções serão consideradas em primeiro 
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lugar. Se essas opções incluírem uma grande barragem, os pontos de vista dos potenciais 

reassentados devem desempenhar um papel importante no processo de seleção. Se uma 

grande barragem for selecionada, é especialmente importante que os reassentados estejam 

envolvidos ativamente no planejamento para onde irão se deslocar, com quem serão 

agrupados e como podem se tornar beneficiários do projeto (SCUDDER, 2012). 

Quanto aos planejadores, estes devem incluir representantes dos reassentados junto 

aos planejadores de autoridade do projeto, pois é especialmente importante que estejam 

cientes do estresse multidimensional que está associado à remoção física e ao período 

imediatamente após o reassentamento. Embora se possa esperar que a maioria dos 

reassentados se comportem de forma conservadora no início, como descrito para o Estágio 2 

do processo de reassentamento, isso não significa que novas oportunidades não possam ser 

disponibilizadas a reassentados que estejam preparados para experimentar novas ocupações 

desde o início e, assim, demonstrar seu potencial para os outros. Nesse sentido, apresenta-se 

no Quadro 7 um resumo dessas novas oportunidades indicadas por Scudder (2012). 

Quadro 7 - Oportunidades para os reassentados 

Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Inclusão dos 

reassentados no 

processo de tomada de 

decisão 

Encorajar as comunidades a empregar 

seus próprios consultores para ajudar a 

nivelar o campo de ação entre eles e as 

autoridades do projeto. 

Momento: 
Trazer potenciais reassentados para o 

processo de tomada de decisão quando a 

avaliação inicial das opções de 

desenvolvimento de recursos hídricos está 

em andamento. 

Reassentados como 

participantes ativos na 

tomada de decisões 

Dever das autoridades do projeto de 

obter uma melhor compreensão do que 

os reassentados sabem, o que fazem e o 

que valorizam 

Momento: 
- Durante o processo de avaliação de 

opções; 
- Por meio de pesquisas socioeconômicas 

participativas pré-projeto; 
- Pela compreensão dos sistemas 

econômicos existentes para ganhar a vida. 

Necessidade de um 

equilíbrio apropriado 

entre continuidade e 

mudança 

Evitar os riscos de marginalização e 

desarticulação social  

Pode ocorrer: 
-Variação de equilíbrio de um projeto para 

outro e, dentro de uma área específica do 

projeto, de uma comunidade e de uma 

sociedade para outra. 
-Variação com o tempo, já que a maioria 

dos reassentados se dispõe a assumir riscos 

no terceiro estágio de formação da 

comunidade e desenvolvimento 

econômico. 
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Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Tornar os reassentados 

beneficiários do projeto 

Requer o planejamento cuidadoso e a 

implementação de uma ampla gama de 

oportunidades 

Meio: 
- Implementação de terra e água, 

agricultura e não-agricultura, e 

oportunidades de desenvolvimento rural e 

urbano. 
- Equilíbrio na quantidade de confiança 

nas opções de escolha. Essa dependência 

excessiva não reflete o tipo de sistemas de 

produção diversificados que os 

reassentados pré-projeto tiveram e que eles 

tentarão alcançar como um meio para 

elevar seus padrões de vida. 

Reassentamento de 

casas agrícolas 

Requer de uma autoridade de projeto 

disponibilização de terras aráveis com 

direitos de propriedade legalmente 

válidos para essas famílias, sejam elas 

anteriormente proprietárias legais, 

usuários de terras comuns, 

arrendatários, meeiros ou trabalhadores 

agrícolas 

Meio: 
- Ao contrário dos empregos, a terra pode 

ser passada de uma geração para outra. 
- Além disso, a terra arável é um recurso 

de sustentação da vida sobre o qual os 

reassentados podem recuar quando outras 

oportunidades, como empreendimentos 

comerciais e industriais, falham e os 

empregos são perdidos 

Envolvimento das 

comunidades de 

reassentamento no 

processo de tomada de 

decisão na seleção de 

locais. 

Reduzir o estresse que se segue à 

remoção e aceleração da formação 

subsequente da comunidade e do 

desenvolvimento econômico. 
  

Dificuldades que devem ser antecipadas 
- Uma é que os locais preferidos são 

propensos a problemas. A outra é que os 

membros dos agregados familiares e das 

comunidades têm opiniões diferentes sobre 

para onde querem mudar e com quem 
Ação: 
-Levantamentos do solo, da água, de 

outros recursos naturais e da população 

hospedeira, pode ser possível superar 

alguns problemas. 

Estrutura da habitação Incluir na habitação todas as estruturas 

utilizadas pelos membros do agregado 

familiar, incluindo dependências como 

cozinhas, celeiros, currais e outras 

estruturas pecuárias. 

Facilidade: 
As autoridades do projeto lidaram de 

maneira mais eficaz com a substituição de 

moradias do que com geração de renda e 

desenvolvimento econômico. 
Dificuldade: 
- As autoridades estão mais propensas a 

falhar quando os reassentados estão 

envolvidos na seleção dos tipos de casa e 

considerando os prós e contras dos 

reassentados que participam de sua 

construção. 
- As autoridades do projeto tendem a ser 

especialmente fracas em sua compreensão 

dos benefícios ambientais e sociológicos 

das estruturas domésticas existentes, 

incluindo razões para sua distribuição 

espacial não apenas dentro de uma 

propriedade particular, mas na relação das 

propriedades rurais entre si. 
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Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Política de 

compensação 
 

Evitar Políticas baseadas apenas em 

compensação, uma vez que não são 

uma opção aceitável porque replicam a 

pobreza 

Exigência: 
-As tentativas de restaurar a renda e os 

padrões de vida exigem uma combinação 

de remuneração e desenvolvimento. 
- As políticas que se concentram apenas na 

restauração, como aquelas que enfatizam a 

remuneração, pioram em vez de restaurar 

os padrões de vida 

Compensação 

monetária excessiva 
Evitar a dependência excessiva da 

compensação em dinheiro. Embora a 

dependência excessiva da 

compensação em dinheiro deva ser 

evitada, é necessária alguma 

compensação em dinheiro para lidar 

com os custos novos e inesperados 

associados à remoção física e suas 

consequências. 

Dificuldade: 
-Avaliar o valor de reposição dos itens 

para os quais a compensação em dinheiro 

está sendo dada. 
-Subestimação do valor dos sistemas de 

produção existentes. Temendo questões de 

tributação, os entrevistados podem 

minimizar o rendimento em dinheiro ou o 

tamanho do rebanho. 
-Mesmo que os chefes de família tentem 

fornecer dados precisos, pode-se esperar 

que as dificuldades de recall de transações 

anteriores, bem como sobre os recursos 

econômicos e de renda fornecidos por 

outros membros da família. 
 - Inexperiência no uso de dinheiro de 

compensação recebido, com o resultado de 

que eles são gastos em bens de consumo 

ou em casamentos, funerais e outras 

cerimônias, e não em atividades de 

restauração e melhoria de renda. 

Compensação 

monetária equilibrada 
Realizar a compensação do valor de 

reposição em dinheiro e em espécie é, 

naturalmente, essencial para lidar com 

tais ativos físicos tangíveis como as 

casas e estruturas domésticas, terra, 

campo e outras culturas, e recursos de 

propriedade comum. 

Questionamentos: 
- Mas como justamente compensar as 

pessoas pelo estresse multidimensional 

associado à remoção? 
- Para os possíveis aumentos nas taxas de 

morbidade e mortalidade? 
-Pela ansiedade de deixar uma pátria, 

especialmente quando a maioria dos 

envolvidos tem fortes laços psicológicos e 

religiosos, assim como econômicos, com 

aquela terra? 
-Pela perda de conhecimento e costumes 

que não podem ser transferidos para locais 

de reassentamento? Não pode ser feito. 
-Mesmo em relação à compensação 

ocupacional, como se compensa um 

trabalhador agrícola, meeiro ou 

arrendatário que não consegue encontrar 

terra para trabalhar após a remoção? 
-Ou um negócio que não pode ser 

transferido porque os rivais do ambiente 

dominam o mercado dos bens e serviços 

fornecidos? O único procedimento 

equitativo é fornecer novas oportunidades 

de desenvolvimento. 
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Fonte: Elaborado pela autora baseado em Scudder (2012) 

 

Estudos realizados pelo Painel de Inspeção (Inspection Panel) (2016) buscaram 

identificar os principais casos em que surgem os desafios de reassentamento involuntários. 

Nesse sentido, observou-se que a frequência das queixas de reassentamento no número de 

casos estudados é um dos aspectos mais desafiadores do desenvolvimento e que esses casos 

são recorrentes e não diferentes de outros estudos recentes de reassentamento (ICMM, 2015; 

REDDY; SMYTH; STEYN, 2015; WORLD BANK, 2012; 2014). Isto não é surpreendente, 

uma vez que o reassentamento em projetos de grandes empreendimentos é, por definição, 

“involuntário” e, portanto, o ponto de partida para potenciais conflitos. Além disso, o 

reassentamento, seja voluntário ou involuntário, afeta os fluxos de renda e os meios de 

subsistência, criando um forte potencial para danos e empobrecimento. 

Portanto, existe a necessidade de especialização e cuidados e atenção adicionais ao 

trabalhar em projetos que envolvam o reassentamento involuntário. Contudo, o Inspection 

Panel (2016) indicou algumas lições emergentes para apontar as áreas que podem ser 

aprimoradas, através de melhorias contínuas, relativamente à abordagem geral de 

reassentamento do Banco Mundial, conforme é mostrado no Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Resumo das lições emergentes no reassentamento 

Estágio no ciclo 

do projeto 
Lições emergentes Questões específicas 

Preparação do 

projeto 

Lição 1: O escopo preciso dos riscos é a 

base de programas de reassentamento bem-

sucedidos 

 

 

 

Lição 2: Consulta e participação 

significativas são elementos essenciais dos 

programas de reassentamento involuntário 

 

 

 

Lição 3: A escolha do instrumento de 

reinstalação apropriado é a pedra angular do 

reassentamento eficaz 

Determinando a área de impacto do 

projeto 

 

Abordando problemas herdados 

 

Compreendendo os enquadramentos 

legais e a capacidade institucional 

 

Abordando riscos exclusivos com 

atividades de administração e 

gerenciamento de terras 

 

Realização de estudos de referência 

significativos 

 

Participação e consultas significativas 

Divulgação adequada e oportuna de 

informações 

 

Escolhendo o instrumento 

Implementação 

de projeto 

Lição 4: A supervisão ativa é necessária para 

efetivamente identificar e resolver 

problemas 

 

Lição 5: A compensação para os PAPs 

precisa ser pontual e baseada em 

Supervisionar a implementação de 

instrumentos de reassentamento 

 

 

 

Avaliação adequada 
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Estágio no ciclo 

do projeto 
Lições emergentes Questões específicas 

metodologias sólidas de avaliação 

 

Lição 6: Para ser eficaz, um mecanismo de 

reparação de reclamações precisa ser 

acessível, confiável e transparente 

 

 

 

Compensação oportuna 

Impactos de 

longo prazo 

Lição 7: A recuperação dos meios de 

subsistência funciona melhor quando o 

apoio de transição, a assistência ao 

desenvolvimento e as alternativas de 

reassentamento culturalmente apropriadas 

são fornecidas 

Assistência ao desenvolvimento e apoio 

transitório 

 

Fatores culturais 

 

Monitoramento e avaliação de impacto 

Fonte: Inspection Panel (2016, p. 19) 

 

Em suma, pode se ressaltar que o potencial de desenvolvimento de grandes barragens 

raramente é realizado devido à complexidade envolvida, devido a inadequações institucionais, 

por causa das incertezas da implementação e por causa da corrupção. No entanto, as grandes 

barragens continuam a ser uma opção de desenvolvimento necessária para fornecer recursos 

hídricos e energéticos às populações dos países em desenvolvimento tardio que estão em crise 

porque se expandiram para além da capacidade de carga do seu ambiente. Mesmo assim, a 

decisão de construir uma grande barragem deve basear-se apenas em um processo aberto e 

transparente de avaliação de opções, no qual as partes interessadas relevantes sejam 

plenamente informadas sobre os riscos envolvidos. Se for tomada uma decisão para 

prosseguir, devem ser seguidas diretrizes de ponta para reduzir as desvantagens conhecidas, 

algumas irreversíveis, na medida do possível, e para proporcionar distribuição equitativa de 

vantagens entre os afetados (SCUDDER, 2012). 
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3 LÓCUS DA PESQUISA: CONSIDERAÇÕES CONTEXTUAIS SOBRE O 

ASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DE NOVA MUTUM PARANÁ 

 

Neste tópico são traçados os elementos básicos caracterizadores do contexto do lócus 

desta pesquisa, o assentamento portovelhense Nova Mutum Paraná, resultado da 

desestruturação da então vila Mutum Paraná, cuja população possuía identidade com valores 

objetivos como: família, casa, plantações; e subjetivos como: emocionais, sentimentais, 

conforme estudos em Nascimento (2017). 

O fenômeno de atuação determinante para o assentamento forçado estudado foi a 

construção das usinas hidroelétricas, a fim de dotar o Brasil de infraestrutura de energia 

elétrica necessária para permitir o seu desenvolvimento com maior segurança. Esse evento 

gerou a necessidade de remanejar todas as pessoas que viviam no Distrito do Município de 

Porto Velho, denominado de Mutum-Paraná, pois estavam alcançadas pela área de influência 

direta da barragem (AID) pelo consórcio construtor, que ocasionou o alagamento integral do 

seu perímetro. Segundo Stolerman et al. (2014), aos moradores de Mutum-Paraná foram 

oferecidas três alternativas de remanejamento: o reassentamento urbano, o reassentamento 

rural ou a indenização. No curso da construção da barragem, as instalações estruturais da 

antiga Mutum-Paraná foram demolidas e, a partir do início de 2012, os autores relatam que 

restavam apenas vestígios de demolições, restos de cercas e destroços de casas e mobílias que 

alguns moradores não transportaram durante o curso do remanejamento. 

Como efeito, a desterritorialização dos habitantes locais, resultando no assentamento 

Nova Mutum Paraná, cuja população maior de idade, inexistindo diferença entre homens e 

mulheres, apresentava baixo nível de escolaridade onde, aproximadamente, 50% possuíam o 

primeiro grau incompleto e 15% nenhuma escolaridade; e somente 2,5% com formação 

superior, sendo estes, homens. A maioria possuía casa própria e experimentava o medo de 

perda monetária com as indenizações, além do medo do não ressarcimento, manifestando, 

ainda, tristeza por sair da vila e medo de sentir falta de algo que não teria na Nova Vila, 

latente na vida dos moradores da antiga Vila Mutum Paraná (NASCIMENTO, 2017). 

Conforme pesquisado por Nascimento (2017), a partir do advento de Estados políticos 

tem havido, historicamente, assentamentos forçados; aqueles em que o Estado ou grupos 

sociais diferentes e mais fortes têm forçado outros grupos a desocuparem seus espaços para a 

materialização de empreendimentos que visam ao lucro ou melhoria de indicadores sociais ou 
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econômicos; como é o caso da construção de grandes hidroelétricas e do assentamento 

forçado de Nova Mutum Paraná.  

O autor afirma que não há como tratar do assunto Mutum Paraná sem entender que ali 

está um território específico, fundamental na construção do sujeito, da sua identidade e, 

também, da sua subjetividade, espaço de acolhimento da população que ali desenvolve a vida 

social, a atividade econômica e a organização política; nele existe uma dinâmica social em 

movimento e que caracteriza a territorialidade. Por isso, a plena valorização do território é 

natural e inerente ao habitante local. 

Ribeiro e Moret (2014), ao tratarem dessas comunidades remanejadas, abordam os 

reflexos negativos nas condições econômicas e culturais, e sobre o enfrentamento em rotinas 

alheias ao seu conhecimento tradicional, agravado pelo ócio decorrente do desemprego 

estrutural e da desmobilização da mão de obra da construção das Usinas Hidrelétricas que 

passou a inchar a comunidade assentada. 

Nascimento (2017) afirma que, no conflito capitalista, capital e trabalho se chocam, 

existindo um movimento em busca das condições de produção com baixo custo, objetivando 

lucro; não poucas vezes, levando à destruição de paisagens geográficas e de deslocamento 

forçado de populações periféricas; a busca desenfreada pela produtividade e lucratividade tem 

levado empresas e Estados a se cooptarem, muitas vezes preterindo interesses genuínos de 

grupos sociais de menor poder de ação. Esses são alguns dos elementos que parecem refletir 

possíveis hipóteses interferentes no processo decisório que afetou os habitantes da Vila 

Mutum Paraná.  

Como consequência da implantação da hidroelétrica do Jirau, houve uma 

desterritorialização dos habitantes locais e diversos impactos sociais à região, visto que o 

indivíduo sentiu a perda do que foi construído durante anos e que constituía sua própria 

realidade em que estava articulada sua estrutura, sua funcionalidade e seus valores simbólicos. 

A mudança implica adequação ao novo ambiente, satisfação das necessidades básicas de 

mantimento, habitação e sociabilidade, incluindo a prática religiosa, a dignidade humana, a 

família. 

O autor prossegue afirmando que o problema recai à insipiência de um extenso 

trabalho de conscientização da população, cujo público se mostra desinteressante ao poder 

público frente aos interesses envolvidos com a construção do empreendimento.  

A seguir, na Figura 2, apresenta-se a Hidroelétrica Jirau na área da municipalidade 

portovelhense. 
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Figura 2 - Mapa Hidroelétrica Jirau na municipalidade portovelhense 

 
Fonte: Adaptado de Aneel (2007). 
 

À época, a população da Vila de Mutum Paraná estava estimada em torno de mil e 

seiscentos habitantes que viveram durante meses a expectativa de remoção à nova vila que 

veio a ser denominada de Nova Mutum Paraná (ESBR). Na Figura 3, apresenta-se a 

localização da antiga Vila de Mutum Paraná. 
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Figura 3 - Mapa da localização da Vila de Mutum Paraná 

 
Fonte: Adaptado de Moret e Ferreira (2009). 
 

Nascimento (2017) afirma que aquelas famílias ficaram quase sem o registro histórico 

de suas memórias, a não ser por alguns artigos e trabalhos científicos, o que significa 

negligenciar uma identidade coletiva que teve seu começo em meados do século XVIII, pela 

chegada de seringueiros e garimpeiros. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré e a BR 364 

cruzavam a antiga vila, em épocas de expectativas de progresso. 

Conforme registrado por Graça et al. (2018), a necessidade nacional aliada ao baixo 

grau de instrução formal ocasionou na população da Vila Mutum Paraná o medo de: mudança 

para o assentamento forçado Nova Mutum Paraná, recomeçar a vida, problemas como 

desemprego, moradia inadequada, insegurança, violência. Essa população, pela falta de 

instrução, ficou suscetível ao medo do futuro. Como resultado, tem-se os efeitos 

socioambientais. Segundo registro dos autores, no reservatório da hidrelétrica e imediações, a 

natureza se transformou: o clima mudou, espécies de peixes desapareceram, animais fugiram 

para refúgios secos, árvores viraram madeira podre debaixo da inundação; houve impacto 

social, uma vez que as pessoas deixaram suas casas e suas formas de sustento e precisaram 

recomeçar suas vidas sem perspectivas, com perdas de laços comunitários, separação de 

famílias e comunidades, destruição de locais sagrados, além de outros que têm consequências 

sem precedentes (GRAÇA et al., 2018). 
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A população instalada em Nova Mutum-Paraná tem, paulatinamente, abandonado suas 

residências por não se identificarem com o padrão de vida proposto pela hidroelétrica de 

Jirau, especialmente porque foram privados da interação com o rio em suas rotinas, o que 

impacta diretamente no estilo de vida de todo esse nicho populacional (ARAUJO; MORET, 

2016).
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as características e os procedimentos metodológicos 

que nortearam a pesquisa, com destaque para a concepção filosófica e o delineamento prático 

da pesquisa, bem como os processos de coleta, tratamento e análise dos dados que deram 

suporte para as discussões a fim de atender aos objetivos principal e específicos do estudo, 

além da conclusão.  

 

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

A escolha do método e procedimento é importante para definir o caminho a ser 

percorrido pela pesquisa. Os métodos definem as etapas da pesquisa, enquanto os 

procedimentos determinam as técnicas utilizadas para a construção do conhecimento (GIL, 

2010). 

A abordagem do problema da presente pesquisa é de forma qualitativa com objetivo 

descritivo. A respeito da estratégica de pesquisa, adotou-se o Estudo de Caso Instrumental e 

como procedimento trata-se de pesquisa documental e pesquisa de campo, sendo realizado um 

recorte temporal transversal, com percepções apuradas por meio de instrumento da entrevista 

semiestruturada e documentos oficiais, sendo analisados por meio da análise de conteúdo e 

pela técnica de design thinking. 

Com base nas afirmações de Goulart e Carvalho (2005), considerando a complexidade 

das adversidades enfrentadas pelos atores afetados por meio do assentamento forçado de 

Nova Mutum, no município de Porto Velho, estado de Rondônia e a complexidade com que 

os dados serão tratados, foi escolhida a forma qualitativa como direcionadora desta pesquisa. 

[...] a pesquisa qualitativa tem muito a oferecer no entendimento do universo 

organizacional e da prática administrativa. Embora tenha grande valia para a 

administração, a pesquisa de natureza quantitativa pode não ser mais suficiente, em 

muitos casos, para entender organizações complexas, seus processos, estruturas, 

contexto e inter-relações (GOULART; CARVALHO, 2005, p.136-137). 

 

De acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2012), a pesquisa qualitativa está 

associada a uma variedade de estratégias e cada uma tem uma ênfase e escopo específicos, 

bem como um conjunto particular de procedimentos. Quanto à estratégia escolhida, o Estudo 

de Caso, conforme Yin (2015), trata-se de uma investigação que examina um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto não estão claramente definidos. Trata-se de um Caso Instrumental por se 
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propor a entender uma questão, um problema ou uma preocupação específica e é selecionado 

um caso ou casos para melhor compreender o problema (CRESWELL, 2014). 

Quanto aos fins, esta pesquisa se enquadra como descritiva, pois se desenvolveu para 

descrever os impactos colhidos do processo decisório adotado pelas autoridades envolvidas no 

reassentamento de Nova Mutum. Segundo Gil  (2010), objetiva a descrição das características 

de certa população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis, possibilitando o 

levantamento de opiniões e atitudes de uma determinada população. 

Nesta pesquisa, inicialmente adotou-se procedimento documental, a partir dos 

relatórios e atas das reuniões, audiências, oficinas e apresentações levadas a efeito pelos 

envolvidos no processo de tomada de decisão quanto ao assentamento forçado de Nova 

Mutum Paraná. Por conseguinte, foi realizado uma pesquisa de campo abordando os 

moradores de 32 residências diferentes, sendo os respondentes identificados como os 

responsáveis pelas famílias que habitavam a moradia e que declararam ser proprietários 

oriundos na Vila de Velha Mutum. Vale ressaltar que a pesquisa consistiu, portanto, em um 

estudo de corte transversal, utilizando dados primários documentais textuais e não textuais, ou 

seja, tanto na pesquisa documental (processo de licenciamento ambiental) quanto na pesquisa 

de campo (entrevista semiestruturada) (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012). 

Para alcançar o objetivo estipulado, realizou-se pesquisa conforme classificação 

descrita nos Quadro 9 e 10, cuja operacionalização ocorreu em quatro etapas. 

 

Quadro 9 - Classificação da pesquisa quanto à forma, fins, procedimentos e instrumentos conforme o 

objetivo geral 

Objetivo Geral 
Quanto à 

Forma 
Quanto aos 

Fins 
Quanto aos 

Procedimentos 

Quanto aos Tipos de 

Instrumentos e 

Técnicas 
Analisar a efetividade do processo 

decisório que resultou no assentamento 

involuntário de Nova Mutum Paraná, 

no município de Porto Velho, estado de 

Rondônia, no contexto da construção 

da hidroelétrica de Jirau 

Qualitativa Descritivo 

Pesquisa 

Documental e de 

Campo, 
Estudo de Caso 

Entrevista 

semiestruturada; 
Análise de conteúdo; 
Análise Documental, 

Design Thinking 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 10 - Classificação da pesquisa quanto à forma, fins, procedimentos e instrumentos conforme os 

objetivos específicos 

 

Objetivo Específico 
Quanto à 

Forma 
Quanto 

aos Fins 
Quanto aos 

Procedimentos 

Quanto aos Tipos 

de Instrumentos e 

Técnicas 

Quanto às  

técnicas 

 

1-Analisar as ações tomadas 

pelo empreendedor sob a 

óptica da teoria do processo 

decisório com apoio da técnica 

design thinking 

Qualitativa Descritiva 
Pesquisa 

Documental 

Documento: 

processo de 

licenciamento 

ambiental;  

Análise de 

conteúdo e 

design thinking 
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2-Verificar a percepção dos 

atores afetados pelo 

assentamento involuntário de 

Nova Mutum Paraná 

Qualitativa Descritiva 

Estudo de 

caso 

Pesquisa de 

campo  

Entrevistas 

semiestruturadas 

Análise de 

conteúdo sob a 

ótica das 4 

fases de 

Sccuder 

 

3-Identificar o conceito de 

efetividade do processo 

decisório em reassentamentos 

involuntários provocados por 

construção de barragens; 

Qualitativa Descritiva 

Pesquisa 

Documental e 

Estudo de 

caso 

Fontes primárias   

Análise 

documental/ 

análise de 

conteúdo 

 

4-Propor um modelo de 

processo decisório baseado na 

abordagem de Design thinking 

para o enfrentamento de 

decisões complexas de alto 

impacto social. 

Qualitativa Descritiva 
Pesquisa 

Documental 
Fontes primárias   

Análise de 

conteúdo e 

design thinking 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tem-se que a pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em 

ciências humanas e sociais. Dependendo do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa, 

pode se caracterizar como principal caminho de concretização da investigação ou se constituir 

como instrumento metodológico complementar (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 

2009). No entanto, sua capacidade de responder perguntas é inevitavelmente limitada pela 

natureza dos documentos. Ainda diante do cenário de disponibilidade potencial desses 

registros, podem não conter as informações precisas necessárias para responder a suas 

perguntas de pesquisa ou os dados podem estar incompletos ou há o risco de recusa ao acesso 

por motivos de confidencialidade (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012).  

Quanto ao procedimento, propõe-se uma pesquisa de campo, que é determinada pelo 

levantamento com reduzida abrangência, mas maior profundidade sobre o problema proposto, 

ao investigar um único grupo em termos de estrutura social. Acrescenta-se ainda que o 

levantamento foi de corte transversal, haja vista que os dados são coletados em um ponto no 

tempo e servem para descrever uma população em certo momento (Gil, 2010). 

 

4.2 Local e Público Alvo da Pesquisa 

 

As usinas do rio Madeira (Santo Antônio e Jirau) são hidrelétricas que compõem o 

complexo do Rio Madeira, considerado o projeto mais vultoso da Iniciativa para a Integração 

da Infraestrutura Regional Sul Americana – IIRSA com orçamento superior a U$ 20 bilhões, 

que também fazem parte do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e são tidas como 
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essenciais pelos órgãos governamentais competentes para o suprimento da demanda por 

energia elétrica no país a partir de 2013 (COSTA, 2016). 

Particularmente a hidroelétrica de Jirau ocasionou a inundação da região denominada 

Vila de Mutum (posteriormente identificada como Velha Mutum) e essa medida impôs ao 

consórcio construtor medidas de reparação aos proprietários de terras nessa localidade. 

Segundo relatórios constantes do processo de licenciamento ambiental, 639 unidades de terra 

urbanas foram mapeadas e objeto de alguma medida de compensação, conforme distribuição 

indicada na Figura 4 a seguir: 

Figura 4 - Formas de negociação das propriedades atingidas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Como destacado na Figura 4, 160 propriedades foram indenizadas por meio do 

reassentamento em nova localidade, no caso, denominada Vila de Nova Mutum Paraná. Essa 

localidade foi eleita para abrigar a população desalojada da área comprometida com a 

construção da barragem da usina de Jirau. Consiste em projeto urbanístico edificado pela 

Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR, 2018) e repassada à administração do Poder 

Executivo de Porto Velho em janeiro de 2011, com 1.600 casas em uma área total maior que 

dois milhões de metros quadrados. A área tem capacidade para alojar até seis mil habitantes 

(ESBR, 2018). 

O principal objetivo dos investimentos nessa infraestrutura foi dar suporte ao 

Programa de Remanejamento das Populações Atingidas, abrigando os então moradores do 

distrito de Mutum Paraná e de áreas rurais localizadas no entorno do reservatório da UHE 
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Jirau, atingidos pela barragem e que optaram pelo Reassentamento Urbano ou Rural Coletivo 

(ESBR, 2018). 

A população envolvida nesta pesquisa é o público afetado pelo processo de 

remanejamento que optou pela instalação de sua moradia em Nova Mutum. Das 160 

propriedades entregues aos reassentados, obteve-se sucesso em entrevistar 32 residentes da 

Vila oriundos do programa de reassentamento. Foram abordados moradores de 32 residências 

diferentes e os respondentes se identificaram como os responsáveis pelas famílias que 

habitavam a moradia e declararam ser proprietários oriundos na Vila de Velha Mutum. 

Não é possível saber se todas as 160 propriedades foram ocupadas desde o início pelos 

deslocados, uma vez que ganharam o título de propriedade dos imóveis e muitos optaram por 

vender ou alugar, ocorrências comuns desde o início do processo de ocupação e que se tem 

intensificado nos dias atuais (conforme apurado na coleta de dados e que será explorado na 

discussão dos resultados). Portanto, a população atualizada da pesquisa é um número 

desconhecido, apenas se sabe que é menor de que o total de proprietários das 160 unidades 

remanejadas no início do projeto. 

 

4.3 Coleta de Dados  
 

Os dados coletados foram tanto do tipo primário quanto secundário. Segundo Mattar 

(1996, p. 134), dados primários são os “que não foram antes coletados, (...) e que são 

coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento”, 

capturados na forma e conteúdo originais, tais como gerados pelas respectivas fontes, e 

secundários, os “que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que 

estão catalogados à disposição dos interessados”, que são muito úteis para enriquecer a 

interpretação que a pesquisa demanda. 

Os dados primários, primeiramente, se constituem dos achados obtidos por meio dos 

documentos oficiais relacionados ao processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento, e, por conseguinte, das entrevistas semiestruturadas aplicadas junto aos 32 

residentes oriundos do reassentamento. A escolha da coleta de dados de documentos e a forma 

de obtenção, entre outros pontos, levou em consideração as vantagens e limitações colocadas 

por Creswell (2010), conforme apresentado no Quadro 11. 

 

 



65 
 

Quadro 11 - Tipos, opções, vantagens e limitações da coleta de dados qualitativos 

Tipo de 

Coleta de 

Dados 

Opções 

Dentro dos 

Tipos 
Vantagens dos Tipos Limitações dos Tipos 

Entrevista 

Face a face 

Por telefone 

Grupo focal 

Entrevista 

por e-mail 

• Útil quando os participantes não 

podem ser diretamente observados. 

• Os participantes podem fornecer 

informações históricas 

• Permite ao pesquisador controlar a 

linha de questionamento 

• Proporciona informações 

indiretas, filtradas pelos pontos 

de vista dos entrevistados. 

• Proporciona informações em 

um local designado, em vez de 

no local de campo natural. 

• A presença do pesquisador 

pode influenciar as respostas. 

Documentos 

Documentos 

públicos 

Documentos 

privados 

• Permite ao pesquisador obter 

linguagem e as palavras dos participantes; 

• Como evidências escritas poupam 

tempo e gasto ao pesquisador para 

transcrevê-los; 

• Podem ser acessados em momento 

conveniente para o pesquisador. 

• Nem todas as pessoas são 

articuladas e perceptivas; 

• Podem ser informações 

protegidas, não disponíveis a 

acesso público; 

• Requer que os pesquisadores 

busquem informações, muita 

vez, em lugares difíceis de 

encontrar; 

• Os documentos podem não 

ser autênticos ou precisos. 

Material 

Audiovisual 

Vídeos 

Fotos 

Áudio 

• Proporciona uma oportunidade para os 

participantes compartilharem diretamente 

sua realidade; 

• É criativo, pois capta a atenção 

visualmente. 

• Pode ser difícil de 

interpretar; 

• Pode não ser acessível ao 

público; 

• Pode ser manipulado, 

causando má interpretação. 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Creswell (2010). 

 

Inicialmente, a pesquisa contemplou etapas de coleta de dados junto aos registros 

oficiais de acompanhamento das ações deste empreendimento, especialmente aqueles 

colhidos nos processos administrativos mantidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que é o organismo competente para monitorar as 

ações e compromissos, de repercussão socioambiental, firmados pelo consórcio responsável 

pela construção de Jirau. Procedeu-se à coleta de dados por meio dos documentos públicos 

fornecidos pelo IBAMA, a fim de apurar fatos ocorridos caracterizadores das etapas do 

processo decisório adotado no contexto.  

Por meio de formulário próprio do órgão governamental, a autora solicitou vistas do 

processo referente ao licenciamento ambiental do empreendimento UHE Jirau, sob o número 

02001.002715/2008-88, instaurado em junho de 2008, à época por meio físico mas 

atualmente digitalizado e disponibilizado por meio da plataforma eletrônica SEI!. O processo 

apresenta 98 volumes de documentos físicos digitalizados (cada um com aproximadamente 
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200 folhas) e 1.213 documentos anexos ou gerados diretamente na ferramenta de processo 

eletrônico (verificação realizada até 26/06/2019). Considerando que o processo inteiro totaliza 

mais de vinte mil páginas e que grande parte do conteúdo tratado não interessa ao objeto desta 

pesquisa, pois se refere a aspectos principalmente ambientais e outros assuntos burocráticos 

do empreendimento, realizou-se a seleção dos documentos para leitura por meio de busca 

pelas seguintes palavras-chave: “mutum”, “social”, “reassentamento”. Esses termos de busca 

resultaram em aproximadamente 480 documentos de interesse (pareceres, ofícios, relatórios, 

atas de reunião, termos de vistoria, entre outros tipos), os quais foram efetivamente lidos e dos 

quais se puderam extrair os trechos relevantes à pesquisa e trabalhados no tópico dos 

resultados. 

Portanto, buscou-se a coleta de dados em documentos que comprovam todas as 

condicionantes que o empreendedor foi obrigado a atender como resposta aos impactos 

sociais oriundos da construção da barragem, possibilitando, conforme Cellard (2008), a 

observação do processo de maturidade ou de evolução de pessoas, grupos de indivíduos, 

conceitos, conteúdos, padrões de comportamento, modelos mentais, práticas, ferramentas, 

dentre outros atributos e elementos. 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos principais 

afetados, em seu lócus, ou seja, a pesquisadora coletou os dados na Vila de Nova Mutum, no 

período compreendido entre 1º e 5 de maio de 2019, abordando individualmente os moradores 

em suas residências e cientificando-os do escopo desta pesquisa. Todos os consultados 

consentiram em prestar informações sobre o tema investigado. As entrevistas foram 

conduzidas por meio de questionário semiestruturado, contemplando as dimensões 

econômica, lazer, saúde, educação e percepção sobre as ações adotadas pelo consórcio 

durante o reassentamento. 

Cumpridas as etapas propostas por Creswell (2010) para a preparação de dados 

qualitativos – seleção das fontes, leitura integral do material, transcrição, codificação e 

classificação, o pesquisador pôde, então, proceder ao exame dos dados. Especialmente para o 

caso da análise de documentos, recorreu-se à metodologia da análise do conteúdo (SÁ-

SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). 

 

4.4 Técnicas para análise dos dados 

 

A análise das duas fontes de dados implicará o emprego de duas técnicas: design 

thinking e análise de conteúdo escolhidas para projetar os dados sob as perspectivas desta 
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pesquisa, a fim de alcançar de forma mais fidedigna os objetivos traçados. Seguem as razões 

específicas e o contexto de aplicação de cada uma das técnicas. 

 

a) A proposta do Design thinking para o enfrentamento de questões complexas 

 

A busca por métodos e ferramentas para o enfrentamento de problemas complexos tem 

levado as organizações à revisão de seus modelos de abordagem e envolvimento de partes 

interessadas. Nessa perspectiva, uma técnica surge para fomentar a geração de novas soluções 

e impulsionar o processo criativo nos ambientes empresariais, que é o design thinking. 

Trata-se de uma nova perspectiva estruturada de abordagem, já ativamente adotada em 

contextos que demandem soluções construídas a partir de diversas visões dos afetados pelo 

problema em debate. Dessa forma, a dinâmica do método proporciona aos negócios a 

oportunidade de agregar valor a seus produtos, serviços, processos e estratégias.  

O campo de atuação do design envolve a estética de produtos, além de tratar sobre o 

funcionamento dos serviços e processos empresariais, no ambiente doméstico, e em outros 

contextos do cotidiano (BUKOWITZ, 2013). 

O modelo mental dos designers é considerado inovador e disruptivo porque esses 

profissionais se veem cotidianamente tendo de lidar com problemas ultracomplexos, ou 

wicked problems, como referido por Buchanan (1992), para retratar questões abertas, mal 

definidas, contraditórias, mutáveis, cujos requisitos não estão suficientemente definidos, além 

de apresentarem várias interdependências. Para esses casos, não haveria resposta certa ou 

errada, simplesmente melhor ou pior para cada caso (RITTEL; WEBBER, 1973). Abordagens 

cartesianas e binárias não seriam as mais efetivas para lidar com essa forma de problema. A 

habilidade gráfica pode ser uma ferramenta útil e adequada para compreender problemas sob 

todas as suas implicações e, mais importante, para desenhar soluções criativas, utilizando 

técnicas de construção e prototipagem – típicas da criação de novos produtos – para tornar 

tangíveis ideias abstratas. 

Essa é a essência do pensamento do profissional do design: desenhar e esboçar desejos 

e necessidades, tornando esse sentimento material e apreensível. Ao tempo em que essa 

solução é desenhada e materializada, também se torna objeto de avaliação e contribuição por 

outros atores. Segundo Schön (1983), esse processo poderia ser descrito como “conversar 

com o desenho”. O design como técnica de solução de problemas impõe a comunhão de 

diversos conhecimentos, integrados de forma criativa e holística. 
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No contexto de valorização do discurso que empodera a “economia da inovação”, a 

criatividade se torna atributo desejável, que tem se destacado frente à abordagem enfática da 

racionalidade nas organizações. Esse é o paradigma que referencia o design thinking como 

uma abordagem para análise e enfrentamento de problemas complexos (RYLANDER, 2009). 

Trata-se de uma lente para tomar a realidade a partir do olhar humano em direção à inovação 

e à criatividade, tomando emprestadas premissas de áreas do conhecimento do campo da 

lógica e matemática (engenharias), da criatividade (desenho gráfico e artes), ciências sociais e 

aprendizagens empíricas do universo organizacional (PLATTNER; MEINEL; LEIFER, 

2011). Por meio do um processo cíclico e colaborativo, os atores constroem soluções 

coerentes às necessidades dos indivíduos afetados pela questão posta, cuja dinâmica é 

marcada pela formulação ágil de ideias e construção e testes de protótipos (IDEO, 2009; 

D.SCHOOL, 2011). 

Conforme pesquisa colhida em Chaves, Bittencourt e Taralli (2013), um dos 

fundamentos do design thinking é o Design Centrado no Ser Humano (DCH), que se dedica a 

compreender como os indivíduos lidam com artefatos, ou seja, a relação das pessoas com 

produtos, informações, identidades, mudanças, entre outros. Tal abordagem, segundo estudos 

apropriados de Cavalcanti (2014), vale-se da perspectiva do ser humano e seu comportamento 

como ponto de partida para o desenvolvimento de práticas e modelagens que sejam capazes 

de atender as expectativas, anseios e necessidades dos envolvidos no processo. 

Nesse sentido, pesquisa realizada por Buchanan (1992) já havia explorado os 

desdobramentos da aplicação do design thinking-DT e identificou, dentre as áreas mapeadas, a 

preocupação típica da logística e gestão de recursos materiais e humanos, sequenciados e 

organizados em cronogramas eficientes visando ao atingimento de metas específicas. Esse 

campo acabou evoluindo e contemplando o foco na tomada de decisão lógica e em técnicas de 

planejamento estratégico, avançando para contribuições em fluxos orgânicos baseados em 

experiências concretas.  

O autor supracitado aponta para os benefícios de se utilizar essa ferramenta para 

examinar questões complexas envolvendo pessoas e sistemas (organizações, logística, 

mercados, tomada de decisão, entre outros). Essa compreensão do potencial do DT e da 

expansão da sua aplicação como lógica situacional vinculada ao pensamento criativo aplicado 

à resolução de problemas complexos foi ratificada por estudos colhidos em Mosely, Wright e 

Wigley (2018). 

A preocupação do design circunda a individualidade, o particular, em vez da aplicação 

de teorias generalistas e universais, não podendo, portanto, ser considerado fundamentação 
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teórica ou ciência, mas uma técnica de análise de fatos e questões. As contribuições do design 

thinking, em colaboração ao pensamento científico, oferecem atributos criativos e 

sensibilidade voltada ao fator humano para os tomadores de decisão (OWEN, 2007). 

Esse modelo de pensamento se importa com questões muitas vezes desconsideradas 

pelo exame científico - enquanto o cientista investiga eventos para extrair padrões e 

explicações, o designer cria padrões e valores como ferramenta para lidar com a questão posta 

e para criar alternativas de solução e abordagem. Conforme afirmado por Owen (2007, p.17), 

“implícito nessa noção está a crença de que o design thinking pode fazer contribuições 

especiais e valiosas para a tomada de decisões”.  

Vianna et al. (2013) indicam que o design thinking permite construir uma relação de 

empatia com os usuários do método, como também propõem a concepção e a experimentação 

de vias alternativas para um só problema, a partir da apropriação do contexto no qual uma 

ação de inovação é posta em prática (MACEDO; CAUCHICK; CASAROTTO FILHO, 

2015). 

Para Lockwood (2010), design thinking é, em essência, um processo de inovação 

centrado no indivíduo que preza pela observação, colaboração, aprendizagem ágil, 

visualização de ideias, prototipação acelerada de conceitos, e análises concorrentes de 

negócios, empregando o que Brown (2009) denominou de lógica abdutiva e de lógica 

divergente, adotando o pensamento dinâmico e ajustando esse modelo com o pensar 

convergente e analítico. 

Conforme narrado por Gheller, Biancolino e Adler (2016), a dinâmica do DT se 

desenvolve em três fases interdependentes: inspiração, ideação e prototipação, as quais se 

reproduzem continuamente até o aperfeiçoamento das soluções apresentadas em cada ciclo. 

Essa explicação confirma as pesquisas já citadas anteriormente, no sentido de que o propósito 

último do design thinking não consiste tão-somente em encontrar a solução ótima e perfeita, 

em vez disso, propicia uma profusão de alternativas mais aderentes à melhor abordagem para 

a solução do problema, com fidelidade ao tempo e ao contexto em que esse está inserido. 

Postos os conceitos e caracterizada a amplitude do método, a fim de posicioná-lo 

como uma ferramenta de valor para a investigação da realidade com foco no indivíduo, 

avança-se à descrição prática de aplicação dessa abordagem. Como visto, trata-se de uma 

proposta de envolvimento cíclico de pessoas e modelos mentais por meio da qual se 

descobrem soluções a uma determinada questão. Esse processo se constitui de cinco 

características essenciais, conforme afirmam Geissdoerfer, Bocken e Hultink (2016), as quais 

representam as cinco fases de desenvolvimento da abordagem: descoberta (ou empatia, 
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observação), interpretação (ou definição), ideação, experimentação (também chamada de 

prototipação) e evolução (ou a fase de testes). 

O diagrama exposto na Figura 5 ilustra a dinâmica que se estabelece entre essas etapas 

e a descrição desses cinco momentos: 

Figura 5 - Etapas do design thinking 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Vianna et al. (2013). 

 

A escolha dessa ferramenta metodológica se justifica pelo valor da sua contribuição às 

fases do processo decisório descritas por Bazerman e Moore (2014), conforme referencial 

teórico desta pesquisa. Para esses autores o processo racional de tomada de decisão se dá em 

seis etapas: definir do problema, identificar os critérios, ponderar os critérios, gerar 

alternativas, classificar as alternativas e escolher a alternativa ideal. A partir da 

fundamentação teórica estudada, pode-se ilustrar esse ciclo com o seguinte diagrama, 

explanado na Figura 6: 
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Figura 6 - Etapas do processo decisório 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Bazerman e Moore (2014). 

A partir das características do DT e dos valores envolvidos na sua aplicação, elaborou-

se uma matriz de equivalência de conceitos entre as etapas do processo decisório e as fases do 

design thinking, de forma a representar um framework resultante das contribuições do método 

para a tomada de decisão em um cenário complexo, conforme demonstrado no diagrama da 

Figura 7: 

 

Figura 7 - Convergência entre DT e processo decisório 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Bazerman e Moore (2014) e Vianna et al. (2013) 



72 
 

 

Observa-se que a segunda e terceira fases mapeadas por Bazerman e Moore (2014), 

respectivamente identificação dos critérios e ponderação dos critérios, foram consolidadas em 

um mesmo momento, uma vez que, sob o ponto de vista do relacionamento empático com os 

envolvidos, uma das premissas do DT, o produto dessas duas etapas é o mesmo, qual seja, 

interpretação das informações colhidas na etapa anterior. A figura demonstra as seis fases do 

processo decisório, reorganizadas em cinco, sob a óptica e influência dos valores da 

metodologia do desing thinking. 

Os dados colhidos do processo decisório afeto ao reassentamento involuntário de 

Nova Mutum Paraná foram analisados sob essa matriz de equivalência conceitual, sendo os 

eventos serão interpretados e encadeados à luz dessa matriz. Cada uma das etapas foi 

empregada como dimensão para os dados coletados, pois cada documento colhido de interesse 

para a pesquisa foi classificado em uma das fases e analisado à luz dos fundamentos teóricos 

reservados àquela etapa do processo decisório apoiado na técnica do design thinking. 

A conexão entre a metodologia de design thinking e o processo decisório se prova 

coerente à medida em que oferece abordagem para o enfrentamento de questões complexas 

que demandam curiosidade, imaginação, flexibilidade, criatividade para gestar, explorar e 

desenvolver soluções factíveis, com efetivo valor para o público afetado, no presente caso, a 

população envolvida no reassentamento forçado de Nova Mutum Paraná.  

Por fim, esta pesquisa não propôs uma alternativa de tomada de decisão como resposta 

ao problema investigado, mas uma interpretação dos eventos já consumados à luz dos 

atributos do processo decisório influenciado pelos valores do DT (conforme Figura 7), a fim 

de buscar uma melhor compreensão dos fatos ocorridos e das consequências geradas. Vale 

ressaltar que essa técnica foi aplicada ao procedimento de pesquisa documental, ou seja, no 

processo de licenciamento ambiental (documento oficial), visando verificar a efetividade do 

processo decisório do reassentamento involuntário de Nova Mutum Paraná. 

 

b) Técnica de análise de conteúdo 

 

Quanto à técnica para análise dos dados da entrevista semiestruturada, foi utilizada a 

Análise de Conteúdo, que é uma técnica de análise das comunicações. Essa visa captar as 

características essenciais, os significados, as convergências e as divergências dos conteúdos 

das entrevistas, e, portanto, deve-se seguir um rigor na sua aplicação para que ultrapasse as 

incertezas e alcance o questionado, conforme Bardin (2016). Silva e Fossá (2015) indicam 
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que a Análise de Conteúdo pode ser conceituada como um conjunto de instrumentos 

metodológicos, em constante aprimoramento, que se presta a analisar diferentes fontes de 

conteúdo, tanto verbal quanto não verbal. Será utilizada esta técnica nas respostas advindas 

das entrevistas. No Quadro 12 é apresentada as fases da análise de conteúdo baseadas em 

Bardin (2016). 

 

Quadro 12 - Fases da análise de conteúdo 

Itens Descrição 

Leitura do material  Leitura geral dos documentos coletados 

Codificação Codificação para elaboração de categorias, usando conceitos do referencial 

teórico e as informações trazidas por meio das leituras dos documentos. 

Recorte e comparação Recorte dos documentos analisados (palavras, frases, parágrafos) e, em 

unidades de registro, com o mesmo conteúdo semântico. 

Categorização divergente Formação de categorias que são diferentes tematicamente, nas unidades de 

registro. Etapa em que se transformam dados brutos em dados organizados 

Categorização convergente Ajustamento das unidades de registro em categorias convergentes. 

Categorização progressiva Agrupamento gradual das categorias: iniciais, intermediárias e finais. 

Resultado Inferência e interpretação, respaldadas nos parâmetros conceituais. 

Fonte: adaptado de Bardin (2016). 

 

Após a explanação sobre as técnicas de análise de dados, apresenta-se no Quadro 13 as 

categorias de dados. 

Quadro 13 – Categoria de dados 

Tipos de 

procedimento 

Instrumento Técnica de 

análise de 

dados 

Etapas das técnicas de 

análise de dados 

Categorias 

Pesquisa 

documental 

Processo de 

licenciamento 

ambiental 

Etapas do 

processo 

decisório à luz 

do design 

thinking 

 

Bazerman e 

Moore (2014) e 

Vianna et al. 

(2013) 

Etapa 1 - Definição do 

problema: compreensão do 

texto a partir da lente dos 

valores dos indivíduos 

afetados.  

1) Empatia 

2) Interpretação 

3) Potencial criativo 

4) Prototipação 

5) Feedbacks 

Etapa 2 - Identificação e 

ponderação dos critérios: 

identificar os aspectos e 

valores relevantes e 

estabelecer peso para cada 

critério 

Etapa 3 - Geração de 

alternativas: Identificar 

possíveis soluções e 

cenários, obedecendo as 

prioridades definidas e 

buscando maior número 

possível. 

Etapa 4 - Classificação das 

alternativas: a definição da 

melhor ou melhores 

soluções deve contemplar 

uma experiência de 

experimentação, a fim de 

permitir uma visão mais 
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completa da proposta. 

Etapa 5 - Escolha: A 

solução ideal é construída a 

partir dos feedbacks dos 

usuários e as melhorias 

devem ser efetivadas antes 

da implementação 

     

Pesquisa de 

campo 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Estágios da 

teoria de 

reassentamento  

 

 

Scudder (2012 

Estágio 1 - Planejamento e 

Recrutamento: Inclusão 

dos reassentados no 

processo de tomada de 

decisão 

1 - Percepção sobre 

como foi o 

envolvimento 

inicial pelo 

consórcio 

construtor, antes do 

reassentamento 

2 - Lazer e 

infraestrutura geral 

3 - Saúde e 

educação 

4 - Empregos e 

perspectiva 

econômica 

5 - Relação com o 

rio 

6 - Energia elétrica 

e custo de vida 

7 - Percepção dos 

efeitos da mudança 

de habitat 

8 – Moradias 

Estágio 2 - Ajuste e 

Enfrentamento: Formação 

da comunidade e 

desenvolvimento econômico  

Estágio 3 - Formação da 

Comunidade e 

Desenvolvimento 

Econômico: Percepção de 

superação das dificuldades 

associadas à remoção; 

Formação da comunidade; e 

desenvolvimento econômico 

. 

Estágio 4 - Entrega e 

Incorporação: Entrega e 

Incorporação - envolve a 

segunda geração de 

reassentados;  

 



75 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa de acordo com os objetivos 

específicos. Inicialmente, analisaram-se as ações tomadas pelo empreendedor sob a óptica da 

teoria do processo decisório com apoio da técnica design thinking, destacando suas quatros 

fases. Em um segundo momento, abordaram-se sobre o resultado da verificação da percepção 

dos atores afetados pelo assentamento involuntário de Nova Mutum Paraná. Por conseguinte, 

foi identificado o conceito de efetividade do processo decisório em reassentamentos 

involuntários provocados por construção de barragens. Por último, em um quarto momento, 

foi proposto um modelo de processo decisório baseado na abordagem de design thinking para 

o enfrentamento de decisões complexas de alto impacto social. 

 

5.1 Análise das ações tomadas pelo empreendedor sob a óptica da teoria do processo 

decisório com apoio da técnica design thinking 

 

A agenda de intenções e ações com vistas ao reassentamento dos moradores da Vila de 

Velha Mutum Paraná para Nova Mutum Paraná se iniciou juntamente com o projeto de 

construção da UHE de Jirau. De fato, o programa de reassentamento é um dos pilares da 

implantação do empreendimento, que foi e tem sido acompanhado diretamente pelo Ibama 

por meio do processo administrativo do licenciamento ambiental (citado no tópico da 

metodologia desta pesquisa como uma das fontes de dados primários). 

Considerando a premissa de que recai ao consórcio construtor o dever de reportar 

àquele órgão público todas as ações implementadas, sob as diversas dimensões implicadas em 

um empreendimento desta envergadura, e tendo em conta a fidedignidade das informações 

catalogadas em um processo público de licenciamento ambiental, todas as ações consideradas 

neste tópico foram extraídas desse instrumento. A partir de técnicas de buscas sobre os 

documentos encartados no processo, já descritas nos procedimentos metodológicos, 

identificaram-se as ações adotadas pelo empreendedor com a finalidade de promover o 

reassentamento da população afetada pela construção da barragem. 

Dessa forma, para os fins desta pesquisa, os eventos identificados e analisados a seguir 

se restringem aos resultados das buscas no processo de licenciamento e compõem o processo 

decisório adotado pelo consórcio. As ações identificadas relacionadas ao programa de 

reassentamento foram correlacionadas às etapas do processo de tomada de decisão, segundo a 
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matriz de cinco fases construída a partir da fundamentação teórica e das técnicas 

metodológicas escolhidas. 

Frisa-se que este estudo se resguarda à subjetividade de exame dos dados com o único 

propósito de aplicar a metodologia aqui desenhada, não se orientando à obrigação de retratar  

todos os movimentos adotados pelo empreendedor do projeto, ainda que, na visão dos 

tomadores da decisão ou dos demais atores envolvidos, outras ações não mencionadas nesta 

pesquisa pudessem ser mais relevantes. Passa-se, portanto, à análise dessas ações sob a 

aplicação da teoria do processo decisório, apoiada pela técnica do design thinking. 

 

5.1.1 Fase 1: Definição do problema 

 

A primeira fase do processo decisório delimitada no modelo de análise de dados desta 

pesquisa se refere à definição do problema, cujo propósito é obter a compreensão ampla do 

contexto, a partir de técnicas empáticas de envolvimento. Os documentos, ações e evidências 

produzidos com esse propósito identificados nos dados analisados são expostos e 

categorizados no Quadro 14, a seguir, que contempla os principais atributos da fase em 

questão obtidos da contribuição do referencial teórico e da metodologia design thinking; a 

descrição do objeto da análise extraído do processo de licenciamento ambiental, que preserva 

a essência do trecho mas não se trata de uma transcrição exata da redação encontrada; a 

codificação do dado, concedida pela autora para facilitar a referência nas análises que 

seguem; e a origem da coleta, consoante identificação do documento a que se refere a 

informação acompanhada da respectiva folha do processo de licenciamento. Tal estrutura será 

replicada em todos os quadros de caracterização das fases 1 a 5, razão por que essa explicação 

dos dados expostos não será repetida. 

 

 

Quadro 14 - Caracterização da Fase 1 do processo decisório do reassentamento de Nova Mutum Paraná 

Atributos gerais da Fase 1: 

Profundo entendimento das necessidades; empatia com os 

envolvidos; coleta de muitas informações; observação dos 

atores afetados; identificação das verdadeiras causas das 

questões/problemas 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 
Ficha de identificação das novas propriedades atingidas pela cota de 

inundação do eixo do AHE Jirau na ilha do Padre. 
F1-A 

Pesquisa 

socioeconômica 

(fl. a partir fl. 

116) 

 



77 
 

Atributos gerais da Fase 1: 

Profundo entendimento das necessidades; empatia com os 

envolvidos; coleta de muitas informações; observação dos 

atores afetados; identificação das verdadeiras causas das 

questões/problemas 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 
Ata de reunião Realizada pelos comerciantes e representantes da comunidade 

de Mutum Paraná, com posicionamento favorável de todos pela instalação da 

usina com a intenção de verem suas vidas melhores. 

F1-B 
Ata de reunião 

(fl. 831) 

Programa de Comunicação Social: Segundo o PBA a Comunicação 

Comunitária irá priorizar a relação de diálogo com a população local, através 

de ações que promovam sua participação ativa nos processos de comunicação. 

F1-C 
Relatório Ibama 

(fl. 1947) 

Programa de Educação Ambiental: Destaca-se o diagnóstico participativo e 

monitoramento popular desenvolvido pela ESBR, com o objetivo de avaliar a 

adesão popular. Essa atividade gerou: a produção de três filmes 

documentários, a realização de um fórum popular e a construção de uma 

agenda popular. 

F1-D 
Análise pelo 

Ibama (1947) 

Os empreendimentos têm trazido algumas consequências negativas ao 

Município de Porto Velho, resultantes principalmente do incremento 

populacional. Esse incremento pressiona a já insuficiente infraestrutura 

existente, principalmente no que diz respeito à saúde, educação, habitação, 

assistência social, malha viária. 

F1-E 

Expediente da 

Prefeitura de 

Porto Velho (fl 

2740) 

Implantação de Centro de Atendimento em Mutum Paraná: Implantado pelo 

consórcio e em funcionamento desde o mês de setembro de 2008, para o 

cadastro físico-fundiário das Propriedades e Socioeconômico dos Moradores e 

Trabalhadores da Área Diretamente Atingida, que permitirá o levantamento 

dos limites das áreas, levantamento dos documentos pessoais dos proprietários 

e pesquisa documental das propriedades em cartórios de registro de imóveis. 

Após, poderão ser definidos o público alvo do programa de remanejamento 

dentre as modalidades oferecidas e se iniciará o levantamento de benfeitorias 

das propriedades e a pesquisa de preço dos imóveis e benfeitorias e posterior 

elaboração dos laudos de avaliação. Público-Alvo: toda a população 

interferida diretamente pelo empreendimento. 

F1-F 

Relatório do 

consórcio (fl. 

2807) 

Estruturar Sistema de Co-gestão com as populações atingidas: Previsão de 

criação de um comitê de sustentabilidade consultivo, que deverá ser composto 

por representantes das autoridades locais, representantes dos poderes público, 

representantes das populações atingidas, representantes do empreendedor e 

das equipes técnicas para discutir estratégias e atividades durante toda a 

implementação do programa, que se inicia antes da transferência das famílias 

e prossegue até a fase de monitoramento e avaliação. 

F1-G 

Relatório do 

consórcio (fl. 

2885) 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa 

 

O primeiro passo da estratégia do processo de decisão segundo Bazerman e Moore 

(2014) se atém à concepção de todos os elementos do problema, a fim de evitar o que os 

autores chamam de desconhecimento do contexto a ser solucionado. Isso implica a profunda 

compreensão das necessidades e expectativas dos envolvidos. 

O consórcio utilizou estratégicas diversificadas de aproximação com o público afetado 

e espaço de manifestação popular: reuniões diretamente com a comunidade (F1-B), relação de 

diálogo permanente (F1-C), instrumentos lúdicos e participativos para retratar a realidade 

local (F1-D), disponibilização de equipe para atendimento continuado (F1-F) e estruturação 
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de comitês democráticos de participação (F1-G). Também se tomou conhecimento do 

agravamento dos impactos sociais causados relatado pela gestão municipal (F1-E). 

Vislumbram-se estratégias de aproximação junto à população atingida, promovendo 

espaços para o envolvimento das pessoas e buscando meios para que as informações que 

subsidiariam o programa de remanejamento fossem fidedignas. No entanto, o foco dessa 

equipe de contato direto com a população prioriza a política de compensação financeira, 

buscando um retrato da verdadeira situação patrimonial à época dos fatos para se definirem os 

parâmetros que regeriam as indenizações. A preocupação dos empreendedores se mostra 

concentrada no aspecto financeiro. Não se identificou agenda voltada a identificar os vínculos 

e dinâmicas que a população nutria com o local e outros elementos da vida cotidiana. 

Embora tenha havido iniciativas de envolvimento da população em uma estrutura 

formal de gestão (comitês, centros de audiência popular, diagnóstico participativo), é de se 

questionar se tais espaços de manifestação foram efetivamente utilizados pelos atingidos 

durante o processo deliberativo. 

Conforme evidenciado no embasamento teórico desta pesquisa, questões complexas 

costumam envolver riscos e incertezas e reclamam a participação dos segmentos que possam 

ser afetados, especialmente em situações de repercussão para além das fronteiras das metas e 

dos projetos da organização (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Também Grosh e Crain 

(1995) recomendam que o tomador da decisão se valha da maior gama de informações, de 

variadas origens e natureza, lançando instrumentos eficientes o bastante para evidenciar as 

características visíveis e invisíveis da realidade. 

As evidências colhidas da fonte de dados revelam que a imersão no problema pelos 

tomadores da decisão se orientou ao acolhimento da população atingida enquanto indivíduo, 

ou seja, na condição de cada cidadão portador do seu problema ou insegurança particular. Não 

se evidenciou espaço para a construção das características do coletivo enquanto o todo que 

representa, que se difere da soma dos anseios particulares. 

A comunidade instalada na Vila de Velha Mutum consistia uma questão complexa, tal 

como se caracteriza o wicked problem (RITTEL; WEBBER,1973), e deveria ter sido 

compreendida não somente a partir dos olhares e necessidades dos indivíduos, mas também 

desses com todos os elementos ambientais e institucionais ali postos (como o rio, a floresta, 

seu bairro e não somente sua habitação, a proximidade a outros locais, entre outros 

elementos). 
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5.1.2 Fase 2: Identificação e ponderação dos critérios 

 

A segunda fase do processo decisório delimitada no modelo de análise de dados desta 

pesquisa se refere à identificação e categorização dos critérios, que tem por missão o 

processamento das informações obtidas na fase anterior para estabelecer as premissas e 

prioridades àquele caso em análise. Os documentos, ações e evidências produzidos com esse 

propósito identificados nos dados analisados são expostos e categorizados no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Caracterização da Fase 2 do processo decisório do reassentamento de Nova Mutum Paraná 

Atributos gerais da Fase 2: 
Interpretação; síntese de informações; identificação dos 

valores prioritários dos envolvidos; ponderação de impactos. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 
Discussão do Projeto Básico Ambiental (PBA), local: Ibama, em 29/01/09. 

Programa de Saúde Pública Plano de Controle de Malária: A ESBR entende 

que a maior contribuição da empresa é a relocação do distrito para um novo 

local, Nova Mutum, com infraestrutura de saneamento e saúde para redução 

dos riscos de proliferação desta doença, adotando cuidados na construção das 

casas. Ao município caberá a operação destas unidades de saúde. 

F2-A 
Ata de reunião 

(fl. 1101) 

A ESBR não informou a estratégia para operação destas unidades de saúde. A 

presente proposta de atuação pode ser considerada muito tímida frente às 

necessidades locais, carecendo de ajustes, especialmente, para contemplar 

ações específicas em Porto Velho e Jaci-Paraná. 

F2-B 
Relatório Ibama 

(fl. 1542) 

O reassentamento irá abrigar em sua área de 4.000h um Pólo com indústrias, 

um Pólo Comercial, Residencial, uma reserva legal e o restante da área seria 

oferecida ao reassentamento rural.  

F2-C 
Relatório Ibama 

(fl. 1637) 

Em Mutum foi visitada uma Escola, a diretora narrou que a população, pais e 

alunos estão bem informados sobre a mudança para Nova Mutum e a maioria, 

uns 80%, teve boa aceitação. A diretora informou que as reuniões de 

esclarecimento e divulgação ocorreram no espaço da escola e também tinha 

sido naquele espaço que o empreendedor promoveu uma festa de fim de ano 

para a comunidade, com entrega de presentes. (...) Na oficina falamos com um 

taxista e vendedor de cupuaçu, que se mostrou desconfiado com as promessas 

do Consórcio e preocupado com sua situação. (...) No pequeno, mas bem 

sortido mercado local, não foi encontrado a proprietária, apenas sua filha que 

contou que sua mãe não quer ir para a Nova Mutum e pretende pegar a carta 

de crédito urbana estimada em R$ 55.000,00. (...) Só avistamos um morador e 

em resposta a nossa pergunta, sabe que vai ser atingido pela barragem, mas 

que ninguém do Consórcio tinha entrado em contado com ele 

F2-D 
Relatório Ibama 

(fl. 1637) 

O Programa de Remanejamento da População Atingida foi estruturado em 

duas linhas e quatro subprogramas derivados: (linha 1) Reestruturação - (i) 

subprograma de remanejamento da população atingida e (ii) reorganização das 

atividades produtivas; (linha 2) Monitoramento - (i) monitoramento e 

reinserção social e avaliação da recomposição da qualidade de vida e (ii) 

monitoramento da viabilidade econômica de atividades reorganizadas. 

F2-E 
Relatório Ibama 

(fl. 1951-verso) 

O programa insiste em propor exclusivamente apoio na reinserção no mercado 

de trabalho, através de qualificação profissional, a gerentes, caseiros e outros 

empregados assalariados. Essa proposta requer uma discussão maior, já que 

por um lado o empreendedor defende que não tem responsabilidades diretas 

com essa categoria, por outro lado, ressaltamos que a inserção do 

empreendimento pode causar ruptura de relações sociais não previstas antes 

do empreendimento 

F2-F 
Relatório Ibama 

(fl. 1952) 

Propõe que o processo de negociação se inicie com a apresentação de uma 

proposta de aquisição, conforme modelo apresentado no anexo 03, na qual 
F2-G 

Relatório Ibama 

(fl. 1952) 
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Atributos gerais da Fase 2: 
Interpretação; síntese de informações; identificação dos 

valores prioritários dos envolvidos; ponderação de impactos. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 
deve constar um inventário de todas as benfeitorias e das variáveis 

consideradas na avaliação. O atingido terá 60 dias para se manifestar quanto à 

concordância ou não dos valores e informações constantes. Em caso de 

divergência será realizada uma revisão a cargo do empreendedor. Após a 

reapresentação, o atingido terá 30 dias para novo posicionamento. Ressalta-se 

que em caso de inconsistências nos dados do inventário, poderão ser 

realizadas quantas revisões forem necessárias. 

Desenvolvimento de Projetos e Construção de Reassentamentos Coletivo: 

Apresentadas premissas para implantação, inclusive, a proposta de Nova-

Mutum, enquanto uma alternativa de reassentamento urbano. Este processo 

deve ser conduzido a partir das seguintes etapas: • Avaliação de Áreas para 

Reassentamento coletivos rural e urbano - busca e avaliação de áreas 

propensas para a implantação de reassentamento, com a participação da 

comunidade e consulta aos comitês de sustentabilidade. • Elaboração e 

Aprovação dos Projetos de Reassentamento Coletivo - fases preparatória, de 

estudos temáticos e de concepção do projeto. Foram apresentadas as 

premissas e infraestrutura básica prevista para os reassentamentos; • 

Construção dos Projetos de Reassentamento Coletivo, inclusive infraestrutura. 

• Despesas e Apoio Logístico na Mudança; 

F2-H 
Relatório Ibama 

(fl. 1952) 

Ofício n°. 0134/GG/2009 - Conforme já divulgamos anteriormente, 

apresentamos nossas objeções ao que a ESBR vem chamando de "NOVA 

MUTUM". Iniciativas similares em outros projetos, como por exemplo da 

Usina de Tucuruí, revelam que soluções assim desenvolvidas levam 

frequentemente ao surgimento de cidades fantasmas, após a conclusão das 

obras. A solução apresentada pela ESBR é, em nosso entender, inadequada, 

pois concentra o poder de decidir unicamente no empreendedor e não leva em 

conta alternativas de investimento social mais harmônicas com as vocações 

regionais e sua a compatibilidade com as instituições e programas de governo 

que, ao final, terão a responsabilidade por assumir a gestão pública da área; 

F2-I 

Expediente do 

Governo do 

Estado de 

Rondônia (fl. 

2715) 

 

A segunda etapa é reservada a exprimir o conjunto de prioridades, premissas e 

restrições dos interessados na decisão conduzida, ponderando os critérios levantados e 

avaliando o impacto de cada um deles, pois cada cenário comporta fatores diferentes para 

orientar a análise das soluções mais adequadas aos interesses envolvidos (BAZERMAN; 

MOORE, 2014). É importante frisar que o processo decisório em análise tem sua 

complexidade caracterizada, dentre tantos elementos, também pela multiplicidade de 

problemas/questões adjacentes ao principal- – que a desocupação da área da Vila de Velha 

Mutum para possibilitar o alagamento pela construção da barragem. 

Esse sistema implica uma série de microquestões sob diversas dimensões (como 

saúde, segurança, educação, lazer, economia), que consistem no universo de interesse dos 

afetados que acaba sofrendo interferências em função da intervenção do empreendedor. 

Portanto, a identificação e a ponderação de critérios é um exercício exigido em cada 

encaminhamento que deve ser dado pela autoridade decisória no sistema. 



81 
 

Relativamente ao presente caso, identificam-se pautas que o empreendedor considerou 

mais relevantes para a definição de critérios norteadores das decisões envolvidas no 

reassentamento. De plano, ao tratar do problema da proliferação da malária, um assunto 

delicado e presente em todos os ciclos exploratórios do estado de Rondônia, o consórcio 

assumiu compromisso para combater a doença com a seguinte solução: realojamento da 

população em Nova Mutum (F2-A). Note-se que à essa altura, janeiro de 2009, havia iniciado 

as primeiras aproximações efetivas junto à população para captar seus anseios, todavia, o 

empreendedor lança tal solução como a mais adequada sob o seu entendimento.  

O consórcio se comprometeu com projetos na área da saúde, demarcando, no entanto, 

a competência do Poder Público para a gestão da infraestrutura que edificaria (F2-A). O 

chamamento da administração pública à responsabilidade, embora legítimo, sinaliza que o 

empreendedor se dispõe a apoiar a nova localidade apenas no momento inicial, devendo a 

continuidade de algumas medias recair exclusivamente ao ente público competente. Esse 

desenho de atuação implica alto risco de fracasso da agenda de medidas, considerando as 

dificuldades recorrentes da máquina pública para assumir demandas coletivas de alto custo. 

A evidência F2-B revela que o órgão de monitoramento das medidas de compensação 

(Ibama) criticou algumas propostas apresentadas pelo consórcio, por serem muito "tímidas", 

expondo uma postura faltosa do empreendedor para com os compromissos devidos nessa fase 

do projeto. 

Em outro momento, por meio da evidência F2-C, o consórcio se compromete com a 

construção de um Pólo Industrial na região do reassentamento, o que não se concretizou, 

como se verá em outro foco de análise desta pesquisa. Também se verifica indícios de 

flutuação no nível de envolvimento das pessoas da comunidade de Velha Mutum. Há 

percepção de que a população estaria bem informada e que a aceitação quanto às medidas 

estaria em níveis considerados altos (80%), ao tempo em que há relato de casos de pessoas 

não convencidas de que a desmobilização lhes traria melhorias (F2-D).  

Chama a atenção, ainda nessa evidência, o relato de que o consórcio realizou festa de 

fim de ano com a distribuição de presentes. Esse achado se soma à percepção dos moradores, 

apurada em entrevistas que serão oportunamente exploradas adiante, de que as reuniões e 

audiências com a comunidade sempre contava, no desfecho, com oferta de refeições e brindes 

distribuídos aos presentes e que esse arranjo poderia ter facilitado a concordância dos 

envolvidos com as propostas da construtora. Ou seja, há indicativos de que o envolvimento da 

população não tenha se dado, necessariamente, por livre interesse em conhecer e analisar 

criticamente as opções oferecidas. 
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A estrutura das ações do Programa de Remanejamento da População Atingida segue 

uma lógica cronológica e prevê acompanhamento da qualidade de vida e das atividades 

econômicas dos reassentados (F2-E). Porém, identifica-se resistência do consórcio para 

reconhecer os impactos que o empreendimento causaria a proprietários não-residentes da área 

e gerentes, caseiros e outros empregados assalariados, ofertando apenas indenizações no 

primeiro caso e apoio na reinserção para o segundo (F2-F). Quanto aos demais residentes, 

enquadrados na categoria a quem caberiam indenizações, propõe-se sistema de negociação 

das áreas afetadas fundado exclusivamente no valor econômico da propriedade (F2-G). 

Embora o consórcio tenha se comprometido com o envolvimento da população no 

processo de escolha da área e do projeto de construção das casas (F2-E), sabe-se que a escolha 

da área que abrigou o reassentamento (Nova Mutum Paraná) foi uma deliberação exclusiva do 

consórcio. 

Em manifestação oficial, a administração pública estadual registra receios quanto ao 

projeto de Nova Mutum Paraná, especialmente por antever que a decisão está concentrada no 

empreendedor e as consequências serão sofridas por todos, especialmente pelo Poder Público, 

que terá de assumir a área e provê-la de serviços e infraestrutura pública (F2-I). 

Ainda que a primeira fase não tenha sido contemplada com a abordagem de alcance 

suficiente para captar o retrato complexo da comunidade (não apenas a partir dos indivíduos 

mas também de suas relações com o ambiente), seria de se esperar um envolvimento mais 

humanizado por parte do empreendedor na identificação da sua parcela de responsabilidade 

sobre os impactos a serem causados pelo projeto de Jirau. Como indica Daft (2005), colher 

informações se distingue da etapa de interpretá-las e ambas as ações podem se valer de 

elementos subjetivos, como as percepções dos envolvidos. 

 

5.1.3 Fase 3: Geração de alternativas 

 

A terceira fase do processo decisório indicada no modelo de análise de dados desta 

pesquisa prevê o surgimento de alternativas de solução para atacar a questão definida na 

primeira fase, por meio de um processo rico de informações, após construído relacionamento 

empático com os envolvidos e definidas as prioridades. Os documentos, ações e evidências 

produzidos com esse propósito identificados nos dados analisados são expostos e 

categorizados no Quadro 16, a seguir: 
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Quadro 16 - Caracterização da Fase 3 do processo decisório do reassentamento de Nova Mutum Paraná 

Atributos gerais da Fase 3: 
Geração de soluções; potencial criativo; priorizar quantidade de 

propostas; considerar cenários. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO SOCIAL 

1) Subprograma de Apoio ao Município (Educação) 

a) Construção de (48) salas de aula - R$ 8.000.000,00 

b) Equipamentos para as (48) salas de aula - R$ 1.500.000,00 

c) Curso de Capacitação para Professores - R$ 300.000,00  

d) Parceria para implantação do Programa de Inclusão Digital - R$ 200.000,00 

e) Transporte Escolar - R$ 300.000,00 

II - PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA 

1) Subprograma de Assistência à Saúde da População 

1.1) Atenção Básica 

a) Construção, reforma, ampliação de 3 Unidades de saúde - R$ 2.000.000.00 

b) Equipar as unidades de saúde - R$ 1.500.000,00 

c) Atualizar e capacitar os recursos humanos - R$ 300.000,00  

d) Educação em Saúde, Comunicação e Mobilização Social - R$ 200.000,00 

e) Atenção de Urgência e Emergência (3 ambulâncias) - R$ 500.000,00 

F3-A 

Protocolo de 

Intenções (fl. 

1861) 

As propostas relacionadas às áreas de lazer e turismo são estas: 

• Estrutura de lazer no braço do rio Mutum Paraná do futuro reservatório, para 

atender à demanda da população relocada de Mutum Paraná 

Para concluir tais propostas eles propõem as seguintes ações: 

• Revalidação das propostas junto às populações; 

• Adequação das propostas se for o caso; 

• Confirmação das áreas para instalação de infraestrutura e equipamento 

conforme diretrizes e normas ambientais e da prefeitura local. 

• Desenvolvimento dos projetos básicos. 

F3-B 
Relatório Ibama 

(fl. 1959/1960) 

Conclusão/Encaminhamentos: O Programa de Apoio às Atividades de Lazer 

como um todo carece de detalhamento das poucas propostas que apresentou: 

• Há uma única proposta de área de lazer para Nova-Mutum considerada 

insuficiente já que se espera um número aproximado de 1.600 pessoas 

F3-C 
Relatório Ibama 

(fl. 1961) 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 621/2009 

Em relação ao Programa de Remanejamento da População Atingida, observar: 

a. O Cadastro Socioeconômico deve ser apresentado ao IBAMA 

anteriormente a qualquer processo de indenização e remanejamento; 

b.  Após determinação da faixa de APP, realizar cadastro socioeconômico de 

todos os atingidos e apresentar o resultado ao IBAMA; 

c. Na prestação de serviço de assistência técnica e social considerar com 

âmbito todo o município de Porto Velho; 

d. Disponibilizar o Caderno de Preços à consulta dos envolvidos no Programa; 

e. Apresentar no prazo de 60 dias e obrigatoriamente antes de qualquer 

pagamento de indenização, a estrutura definitiva do Sistema de Co-gestão 

com Populações Atingidas, inclusive, com a programação do trabalho; 

f. Apresentar 30 dias antes de qualquer processo de transferência de população 

e de pontos comerciais os indicadores que serão utilizados nos processos de 

monitoramento; 

g. Prestar assessoria jurídica e assistência social aos afetados durante o 

processo de negociação. 

h. Os profissionais devem ser contratados em acordo com as comunidades; 

Prever ajuda financeira de caráter emergencial a todas as categorias de público 

alvo, quando cabível; 

i. Este programa deve ser implementado imediatamente, para tanto, 

empreendedor deverá apresentar plano de trabalho em até 60 dias, contendo o 

detalhamento das atividades e ações programadas por semestre, indicadores de 

acompanhamento, público-alvo por atividade e ação e a interface com os 

outros programas ambientais. 

F3-D 

Licença de 

Instalação - 

Ibama (fl. 2442) 

PLANO DE TRABALHO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

INTRODUÇÃO: Durante o ano de 2008, a empresa Energia Sustentável 
F3-E 

Licença de 

Instalação - 
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Atributos gerais da Fase 3: 
Geração de soluções; potencial criativo; priorizar quantidade de 

propostas; considerar cenários. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

desenvolveu na sede distrital de Mutum-Paraná, uma experiência piloto da 

metodologia de diagnóstico participativo e monitoramento popular. Essa 

experiência se constituiu na realização de oficinas com aulas de cinema, 

documentário, pesquisa social e meio ambiente, onde os moradores da sede 

distrital de Mutum-Paraná e de algumas localidades rurais vizinhas foram 

incentivados a pensar de forma crítica e processual, os conflitos 

socioambientais existentes nessa região. (...) Essa organização teria como 

incumbência principal a produção e divulgação de informações, bem como o 

monitoramento dessas ações. Assim, optaram pela implementação de um 

observatório, intitulado como Observatório Ambiental Jirau. 

Ibama (fl. 

2875/2876) 

Realização de Assistência Técnica e Cursos de Qualificação: A partir do 

momento em que são reassentadas as famílias, passa a ser necessário um 

acompanhamento das atividades produtivas das mesmas e desta forma, o 

empreendedor se compromete a iniciar o processo de assistência técnica e 

social com as mesmas. Será oferecida assistência técnica rural e social por um 

período de 3 anos, da mudança (reassentamento ou carta de crédito). 

Comércio e serviços, devem ser cadastrados para receber suporte e 

manutenção com avaliação dos ativos, bens, ponto ou serviço sendo que as 

famílias devem receber a oportunidade de se reestruturar neste novo local para 

que possam viabilizar a manutenção de suas atividades econômicas. No caso 

das famílias que atuam na produção rural, será oferecida assistência técnica e 

social por equipe especializada (agrônomos e profissionais da área social) 

também durante 3 anos. Durante os 12 primeiros meses após a mudança será 

fornecida cesta básica mensal para cada família. 

F3-F 

Plano de 

Trabalho de 

Remanejamento 

da População 

Atingida (fl. 

2907/2906) 

 

A fase subsequente do processo decisório racional descrita por Bazerman e Moore 

(2014), a qual se sequenciou na terceira posição nesta pesquisa, contempla as estratégias para 

gerar alternativas, ou seja, requer a identificação de possíveis cursos de ação para o 

enfrentamento dos desafios propostos. A dinâmica própria da tomada de decisão conduz à 

reflexão aos caminhos disponíveis e, de acordo com Robbins (2005), tal exercício levará o 

tomador de decisão a identificar soluções derivadas de suas impressões pessoais.  

O distrito de Mutum-Paraná contava com aproximadamente 300 famílias instaladas, 

com uma dinâmica e rotina muito peculiares. Os dados referentes à situação econômica antes 

do remanejamento indicavam que 18% das famílias exerciam atividades vinculadas ao 

comércio, 15% relacionadas à prestação de serviços, 12% desempregadas. Dentre os ativos no 

mercado de trabalho, 81% dos trabalhadores não tinham carteira assinada, mantendo uma 

média salarial de R$ 1.262,36 (conforme coleta no processo de licenciamento). O 

deslocamento à Nova Mutum imporia mudança expressiva no modo de vida e na forma de 

organização da comunidade. A nova localidade já era dotada de mais de 1.500 residências, 

das quais mais de 1.000 se encontravam ocupadas por trabalhadores da UHE Jirau, conforme 

revela o processo de licenciamento ambiental. 
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Nessa etapa, o consórcio apresentou Protocolo de Intenções junto à Prefeitura de Porto 

Velho para firmar compromissos de investimentos na ordem de compensação social das áreas 

atingidas (F3-A), como também reconheceu o vínculo que a população apresentava com o rio 

Mutum e se comprometeu a prover opção de lazer próxima a esse rio (F3-B). Apesar disso, o 

próprio Ibama apontou a insuficiência de opções de lazer para a área da Vila de Nova Mutum 

Paraná (F3-C), tendo em conta o contingente populacional a ser servido. 

O levantamento dessas alternativas coincidiu com a obtenção da Licença de Instalação 

do empreendimento pelo Ibama, uma vez que, até então, o projeto estava sendo executado sob 

licenciamento provisório. Nessa oportunidade, o órgão ambiental concedeu a autorização de 

caráter estável e estabeleceu condicionantes para manutenção da licença (F3-D), as quais se 

prestavam a garantir relacionamento transparente e leal do consórcio para com os afetados, a 

fim de que as decisões fossem tomadas de forma isenta e consciente. 

O empreendedor também se comprometeu em empregar metodologias interativas, 

participativas e lúdicas para envolver a população na temática ambiental, que é uma pauta de 

alto interesse para a comunidade (F3-E). De igual modo, assumiu responsabilidade em relação 

à assistência continuada após a efetivação do reassentamento (F3-F), cuja assistência, na 

prática, causou percepção nos envolvidos de insuficiência e descaso, como se verá adiante. 

O Projeto Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica de Jirau, especificamente a partir do 

tópico 4.25, contemplou a remoção da população fixada no Distrito de Mutum Paraná 

mediante pagamento de indenizações diversas a cada morador, que serão destituídos de suas 

residências em benefício das necessidades energéticas do País. Como afirmado por Scudder 

(2012), projetos dessa natureza devem preconizar soluções com o menor impacto social 

possível, ou seja, que não causem a remoção de populações. Porém, o próprio autor assume 

que esses empreendimentos, cuja instalação é condicionada ao local de exploração do recurso 

natural, invariavelmente imporão a afetação de áreas até então ocupadas por comunidades 

tradicionais. 

Portanto, nessa etapa do processo decisório de geração de soluções, sendo dado que o 

local de construção da barragem já havia sido definido no processo de contratação do 

consórcio, o remanejamento populacional se apresenta como encaminhamento inamovível, 

cabendo ao empreendedor a adoção das estratégias que melhor acomodassem e acolhessem os 

anseios e expectativas dos afetados. Assim, permanecer em Velha Mutum Paraná não era uma 

alternativa a ser considerada. 

Entre as medidas do remanejamento inevitável, a ESBR ofereceu às pessoas, 

residentes no Distrito de Mutum Paraná, a opção de realocação de suas famílias para um 
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complexo residencial de Nova Mutum, que estava sendo construído distante 17,2 km do 

Distrito de Jaci Paraná (sentido Porto Velho) , com previsão de construção de rede de ensino 

(creches e escolas de ensino fundamental e médio), posto de saúde, sistema de coleta e 

tratamento de esgoto, sistema de tratamento e distribuição de água, coleta seletiva e 

tratamento de resíduos sólidos, rede pública de energia e internet, rede de telefonia fixa e 

móvel, drenagem urbana, ruas pavimentadas, área de expansão para instalação de pequenas 

indústrias e geração de renda local, áreas verdes e equipamentos poliesportivos, terminal 

rodoviário, apoio para implantação de serviços bancários, unidade de correios, minicentros 

comerciais e Mercado público para venda de produtos rurais e outros serviços (conforme 

dados extraídos do processo de licenciamento ambiental). 

Por outro lado, para aqueles que não tinham interessem em se deslocar para o conjunto 

residencial conhecido como "Nova Mutum", foram propostas duas formas de compensação: 

carta de crédito para aquisição de outro imóvel equivalente e indenização financeira para uso 

livre. 

 

5.1.4 Fase 4: Classificação das alternativas 

 

A quarta fase prevista na matriz de análise do processo decisório elaborada nesta 

pesquisa se refere à classificação das alternativas levantadas no momento anterior. Essa é a 

oportunidade de preparação para a efetiva tomada de decisão e deve contar com instrumentos 

de experimentação das propostas para minimizar riscos e aumentar o potencial de 

atendimento aos interesses envolvidos. Os documentos, ações e evidências produzidos com 

esse propósito identificados nos dados analisados são expostos e categorizados no Quadro 17. 

Quadro 17 - Caracterização da Fase 4 do processo decisório do reassentamento de Nova Mutum Paraná 

Atributos gerais da Fase 4: 

Definição da melhor ou melhores soluções; experimentações das 

propostas; prototipagem; materializar ideias tangíveis; refinamento 

das alternativas selecionadas. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

Monitoramento e Avaliação de Reinserção Social e Recomposição da 

Qualidade de Vida e Monitoramento da Viabilidade Econômica das 

Atividades  Produtivas:  Os parâmetros para definição dos indicadores destes 

monitoramentos serão os dados obtidos no cadastro socioeconômico, dado que 

o mesmo é feito na área de origem das famílias, e por isso, mostra com clareza 

a situação inicial do processo, que deverá ser comparada e avaliada quando as 

famílias já estiverem residindo em suas novas áreas ou áreas reestruturadas 

avaliando e corrigindo o processo em todos os seus aspectos servindo como 

indicador de mudanças ou correções de rotas. O monitoramento proposto 

(espelhado inicialmente em tabelas basicamente quantitativas) permite situar - 

mês a mês a análise dos dados quantitativos e o seu debate com todos os 

executores do projeto. 

F4-A 

Plano de 

Trabalho de 

Remanejamento 

da População 

Atingida (fl. 

2907/2908) 

Transcrição, pelo Ibama, de informações prestadas pelo consórcio: F4-B Parecer Ibama 
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Atributos gerais da Fase 4: 

Definição da melhor ou melhores soluções; experimentações das 

propostas; prototipagem; materializar ideias tangíveis; refinamento 

das alternativas selecionadas. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

As residências do Polo destinadas ao remanejamento da população de Mutum 

Paraná seguem dois formatos, sendo as de 56 m2 (2 quartos) para não 

proprietários  e de 84 m (3 quartos) para proprietários.• O Programa Nacional 

de Habitação (PNH) do Governo Federal por meio do Programa Minha Casa 

Minha Vida define o tamanho mínimo da seguinte forma: Tipologia I- Casas 

de 32 m2 e Tipologia II - Casas de 37 m2, tanto para área urbana (PNHU) 

como para área rural (PNHR), tipologias estas também utilizadas pela Caixa 

Econômica Federal em seus programas de habitação. As características 

mínimas definidas são possuir sala, cozinha, banheiro circulação, 02 (dois) 

dormitórios e área externa para tanque. Verificando os parâmetros listados 

acima, identificamos que as casas destinadas pela ESBR ao remanejamento da 

população não só cumprem todos os requisitos, como superam em área os 

mesmos, além do terreno que permite o aumento da residência caso o 

proprietário entenda necessário no futuro. Adicionalmente, ressaltamos que as 

residências do Polo serão providas de infraestrutura (água, energia limpa, 

coleta e tratamento de esgoto e telefonia móvel), a qual a localidade de 

Mutum Paraná não possui atualmente. 

(fl. 3323/3324) 

APRESENTAÇÃO DOS ARGUMENTOS E ANÁLISE DO MÉRITO: “A 

estrutura conhecida como canteiro residencial (Pólo Industrial Porto Velho), 

deverá ser destinada ao reassentamento da população a ser remanejada em 

decorrência da implantação do reservatório da UHE Jirau, especialmente, a 

população de origem do distrito de Mutum-Paraná”. De fato, os planos da 

ESBR, conforme previsto no Projeto Básico Ambiental (PBA), compreendem 

a futura transformação do canteiro residencial em moradia das populações 

afetadas, e foi medida inovadora proposta pela empresa e aprovada pelo 

IBAMA como forma de mitigação dos impactos sociais na Cidade de Porto 

Velho e no Distrito de Jaci-Paraná. A afirmativa contida no parecer, todavia, é 

incompleta, já que o reassentamento será apenas uma parte da destinação do 

canteiro residencial e ocorrerá somente no futuro. Hoje, o Pólo Industrial 

Porto Velho destina-se tão somente a outro propósito, que é a moradia dos 

trabalhadores diretamente envolvidos na obra da UHE Jirau. 

F4-C 
Parecer Ibama 

(fl. 3648) 

UHE JIRAU - RIO MADEIRA PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

DE LAZER E TURISMO - PLANO DE TRABALHO: Em Nova Mutum 

Paraná: Construção de estruturas de lazer. Construção de duas quadras 

poliesportivas, campo de futebol, playgrounds e praça pública em Nova 

Mutum Paraná. Elaboração de projeto museológico e instalação de Museu a 

Céu Aberto, instalado sobre os trilhos em frente à Nova Mutum Paraná com a 

parcela dos equipamentos rodantes existentes e sob domínio do IPHAN, 

incluindo projeto paisagístico, sinalização, placas indicativas e condições de 

acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Implantação de 

Centro de Memória e Cultura da EFMM em Nova Mutum-Paraná, contendo 

espaço cultural, biblioteca, área para exposição, guarda de acervo cultural e 

histórico, anfiteatro e sala de projeção multimídia. 

F4-D 

Relatório do 

Consórcio (fl. 

4166/4170) 

SAÚDE PÚBLICA: previsão do valor de R$ 1.377.132,00 para utilização em 

Nova Mutum Paraná, se deve à verificação de que a Unidade de Saúde 

prevista para ser implantada no local, e maior e mais completa que a existente 

atualmente em Mutum Paraná. 

F4-E 

Relatório do 

Consórcio (fl. 

4541) 

 

A penúltima fase do processo decisório envolve classificar cada possibilidade de 

solução levantada na etapa anterior segundo cada critério, sendo o momento considerado o 

mais sensível do processo, pois requer que se considerem os riscos afetos a cada possibilidade 

e se faz necessária uma avaliação sistêmica do contexto, a fim de que se avaliem os impactos 
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potenciais da escolha de cada uma das opções em discussão (BAZERMAN; MOORE, 2014). 

A metodologia inovativa do design thinking propõe, em face dessa necessidade de análise 

sistêmica e complexa de cenários, o instrumento da prototipagem, que consiste na construção 

de um modelo tangível das ideias propostas, tal como versões concretas, porém simples e 

baratas, do produto final daquele processo decisório. 

Essa experiência proporciona aprender a desenvolver a solução a partir das interações 

de sua própria construção, aproveitando o processo de aprendizagem coletivo inerente à 

descoberta do cenário desconhecido. A técnica do design thinking sustenta que, até mesmo 

um protótipo simples, uma mera reprodução básica da realidade futura (que é o contexto ainda 

desconhecido da aplicação da decisão), é possível colher feedbacks qualificados e uma 

orientação sobre oportunidades de se refinar a ideia (IDEO, 2009). 

Nessa etapa, o empreendedor realizou planejamento dos indicadores para apurar a 

melhoria da qualidade de vida da população remanejada e firmou compromisso em 

acompanhar os atingidos no decorrer do tempo, promovendo os ajustes necessários na agenda 

de melhorias e modalidades de apoio (F4-A). Há uma sinalização no sentido de que os 

indicadores de qualidade de vida devem melhorar a partir da implementação do 

reassentamento. 

Ponto interessante se refere aos parâmetros utilizados pelo consórcio para justificar o 

acerto do projeto de moradia oferecido para receber os reassentados. Ao apresentar as 

características básicas das residências disponíveis em Nova Mutum, o consórcio registra 

comparação de layout com as diretrizes do programa "minha casa, minha vida" do Governo 

Federal. Em suas palavras, as casas destinadas pela ESBR ao remanejamento da população de 

Mutum Paraná não só cumprem todos os requisitos, como os superam em área. Sem tecer 

nenhuma crítica ao projeto de habitação em massa conduzido pelo Governo Federal e 

direcionado à população vulnerável e de baixa renda, é sabido que as moradias desse 

programa apresentam condições extremamente simples e de baixo custo. Esse não parece ser 

o parâmetro ideal para avaliar o nível de adequação das moradias. 

Não há indicação de que essas especificações atendessem às expectativas e 

necessidades dos atingidos. Em verdade, ao longo do processo de licenciamento, o Ibama 

relata que, em visitas de acompanhamento ao programa de reassentamento em Nova Mutum, 

muitas famílias se queixavam que a dimensão das casas recebidas não era suficiente para 

comportar o número de moradores da residência, especialmente em situações de composição 

familiar diversificada, como mais de um casal coabitando (pais e filhos casados), 

acompanhado de crianças. O próprio consórcio parte de apenas dois modelos padrão de 
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moradia, desconsiderando peculiaridades de cada unidade familiar. Sua proposta é que, 

considerando o tamanho “amplo” do terreno, cada morador poderia realizar as adaptações que 

entendesse necessárias para o seu modelo de vida. 

Adiante, na evidência F4-C, o Ibama registra crítica quanto à decisão de 

aproveitamento da área do canteiro residencial como local de reassentamento. O órgão é 

taxativo ao afirmar que Nova Mutum teve a finalidade de abrigar os trabalhadores da obra e, 

por conveniência, buscou-se aproveitar a infraestrutura lá existe para acomodar os moradores 

de Mutum Paraná que optaram pelo reassentamento. A discrepância numérica das duas 

realidades evidencia a motivação da construtora: Das 1.600 casas construídas na localidade 

denominada Polo Industrial de Porto Velho, estimava-se desde o início o reassentamento de 

aproximadamente 300 famílias, ou seja, a vocação primordial daquele espaço era alojar os 

trabalhadores da Usina e demais empregados dos seus parceiros no projeto. 

Também se vê uma agenda de investimentos na área de lazer, com a indicação de 

ações concretas (como museus, quadras poliesportivas, praças, espaço cultural, biblioteca, 

espaços de exposição, guarda de acervo cultura e histórico, dentre outros itens na área de 

cultura, esporte e lazer), como indicado em seu Relatório (F4-D). Anos após a ocupação da 

localidade pela comunidade realocada e praticamente nenhuma das ações foi levada a efeito. 

A população não identifica nenhuma opção de lazer em Nova Mutum, conforme apurado nas 

entrevistas. 

O único empreendimento existente se refere a um clube, equipado com piscina, 

quadras, espaço para confraternizações e outras atividades, porém, o espaço é mantido por 

uma Associação e os muitos reassentados não frequentam por não conseguirem pagar a 

mensalidade (segundo relato de alguns residentes ouvidos). Além disso, o clube foi 

inaugurado somente em outubro de 2013, três anos depois de efetivados os reassentamentos. 

Os ensinamentos teóricos colhidos nesta pesquisa para a etapa da classificação das 

alternativas, que consiste nas estratégias para definir as melhores soluções ao caso, oferecem 

diretrizes e instrumentos para diminuir o risco de fracasso e não atingimento dos interesses 

envolvidos. As ações adotadas nessa etapa pelo empreendedor, em grande parte, não 

resultaram na avaliação das melhores alternativas disponíveis, e duas razões são identificadas 

para tanto: alguns compromissos assumidos não foram concretizados (como o programa de 

lazer) e outras propostas foram eleitas sem a aderência às reais necessidades dos envolvidos (é 

o caso do projeto das residências). 

A partir das contribuições da técnica do design thinking, as propostas com as opções 

de infraestrutura de Nova Mutum poderiam ter sido objeto de prototipação, por meio de 
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maquetes, projetos tridimensionais, visitas in loco, ou por meio de outras experiências 

vivenciais que permitissem à população entrar em contato efetivo com os projetos e, assim, 

pudessem manifestar opiniões e pontos de melhoria. 

As percepções subjetivas dos interessados constituem inputs (entradas) do processo 

decisório, como afirma Simon (1987) ao explicar a escola da racionalidade limitada, pois 

fazem parte da complexidade do mundo real, juntamente com os riscos e incertezas, a razão, 

sentimentos e emoções. Para captar tais percepções, que muitas vezes trazem em si o 

verdadeiro interesse camuflado pelo discurso e por conflitos de interesses periféricos, exigem-

se habilidades não somente técnicas do tomador de decisão, mas também atitudes no campo 

de competências intrapessoais e criativas (GRAMIGNA, 2002). É esse o campo de 

habilidades que promove a aplicação das técnicas de prototipação das soluções levantadas, a 

partir do envolvimento imersivo de todo o público afetado pelo contexto. No entanto, 

identifica-se que o modelo de ação dos empreendedores não comportava esse nível de 

construção colaborativa das propostas. 

 

 

5.1.5 Fase 5: Escolha 

 

A quinta e última fase integrada pelo modelo de análise do processo decisório 

construído nesta pesquisa contempla a efetiva escolha e implementação da solução 

considerada ideal na etapa anterior, a partir de feedbacks colhidos junto ao público 

interessado. Nessa etapa, emerge-se a efetiva escolha e a estratégia de aplicação da decisão, 

sendo as fases anteriores preparatórias para a identificação do encaminhamento capaz de 

resolver o desafio presente e desenhado na primeira fase (definição do problema). Os 

documentos, ações e evidências produzidos com esse propósito identificados nos dados 

analisados são expostos e categorizados no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Caracterização da Fase 5 do processo decisório do reassentamento de Nova Mutum Paraná 

Atributos gerais da Fase 5: 

Efetiva implementação; estratégias de comunicação aos envolvidos; 

surgimento de problemas acessórios; correções de percurso; criação 

de novas soluções complementares. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

Quanto ao Programa de Indenizações e Remanejamento da UHE Jirau, 

sugere-se que seja solicitado a ESBR: A implantação das medidas necessárias 

para a solução dos problemas de efetivo policial, viatura, em Nova Mutum-

Paraná. Caso o problema não seja solucionado, deverá informar ao Ibama. o 

Informações sobre a existência de projeto para construção de uma praia ou 

balneário, em Nova Mutum-Paraná, que atenda a questão do lazer; o 

F5-A 
Relatório do 

Ibama (fl. 4158) 
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Atributos gerais da Fase 5: 

Efetiva implementação; estratégias de comunicação aos envolvidos; 

surgimento de problemas acessórios; correções de percurso; criação 

de novas soluções complementares. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

Levantamento e justificativas com relação aos problemas de invasões de 

terrenos que ocorreram em Mutum-Paraná. 

Outro item abordado refere-se aos preços dos produtos (comércio) praticados 

em Nova Mutum Paraná. Há necessidade de acompanhar o processo para 

verificar a normalidade quando da implantação dos comércios locais. 

F5-B 
Ata de reunião 

Ibama (fl. 4205) 

Com relação à questão de lazer/qualidade de vida dos moradores de Nova 

Mutum Paraná, principalmente no que se refere a vínculo que existia com o 

rio Mutum, solicitado que seja informado se há projeto para construção de 

uma praia ou balneário que atenda esta população. 

F5-C 

Ata de reunião 

Ibama 

(fl. 4205) 

No que tange à questão do transporte coletivo, uma vez que no momento as 

pessoas precisam se deslocar até a BR para ter acesso ao transporte, solicitado 

o prazo de 15 dias, para que seja informado ao IBAMA, a solução do 

problema. A ESBR informou que a nova rodoviária está em fase de conclusão. 

F5-D 

Ata de reunião 

Ibama 

(fl. 4205) 

Programa de Saúde Pública Subprograma de Assistência à Saúde da 

População: Durante o período a que o relatório se refere foram desenvolvidas 

as seguintes ações: • Instalação de estrutura provisória em Nova Mutum-

Paraná, para garantir atendimento à saúde daquela população; • Início das 

obras da Unidade de Saúde de Nova Mutum-Paraná com previsão de 

finalização em março/2011. 

F5-E 
Parecer Ibama 

(fl. 5781/5782) 

Apesar do início das ações, entende-se que houve morosidade para as tomadas 

de decisões para a efetuação das atividades, tendo causado desconforto e 

prejuízos à população. Houve transferência dos moradores de Mutum-Paraná 

para Nova Mutum-Paraná sem infraestrutura de saúde na nova comunidade, 

tanto que as obras dessa unidade de saúde somente iniciaram em dezembro de 

2010. Neste caso, foi necessária a instalação de infraestrutura provisória para 

atendimento à população de Nova Mutum-Paraná. 

F5-F 
Parecer Ibama 

(fl. 5783) 

Destaca-se que durante vistorias e inspeções realizadas no segundo semestre 

de 2010, constatou-se focos de conflitos entre a população remanejada e a 

população temporária (trabalhadores da obra), dificuldades de adaptação com 

a nova situação de moradia, necessidades de maior autonomia e protagonismo 

comunitário na sua gestão territorial e apoio na gestão dos novos espaços. 

F5-G 
Parecer Ibama 

(fl. 5783) 

As ações de remoção da população de Mutum-Paraná para Nova Mutum-

Paraná foram iniciadas em junho de 2010, no entanto, o relatório não 

apresenta nenhuma avaliação sobre essa atividade. Conforme constatado em 

vistoria ocorrida em dezembro de 2010 parte da população, principalmente 

comerciantes, ainda se encontravam em Mutum-Paraná, local onde já não 

havia infraestrutura social para atendê-los, O relatório em apreço, que 

contempla o período de julho a dezembro de 2010, não apresenta nenhuma 

informação sobre a questão. 

F5-H 
Parecer Ibama 

(fl. 5783) 

Os pescadores que residiam em Mutum Paraná relataram que ficaram muito 

tempo sem pescar, devido ao processo de relocação da população. Alguns 

relataram dificuldades para pescar devido limitação das áreas de pesca, por 

consequência da implantação das usinas, enquanto aqueles que optaram em 

residir em Nova Mutum Paraná relataram estar longe do local de pesca e que 

isso onera muito mais a pescaria, tornando a atividade economicamente 

inviável 

F5-I 
Oficio Ibama 

(fl. 8942) 

Sobre a infraestrutura instalada, os dados apresentados indicam que houve 

melhora significativa na capacidade operacional das unidades de saúde da 

AID, por conta de reformas, ampliações e construção de novas unidades, 

mitigando de forma satisfatória os impactos causados à área da saúde. 

F5-J 
Oficio Ibama 

(fl. 8942) 

Para fazer frente aos impactos causados ao sistema educacional da área de 

influência do empreendimento apresenta-se a seguir as principais ações 

desenvolvidas pela ESBR, no âmbito do processo de licenciamento ambiento. 

·Construção de escola de Ensino Fundamental e Médio em Nova Mutum 

Paraná, com 14 salas de aula; · Doação de 2 veículos para transporte escolar; · 

F5-K 

Expediente 

Ibama (fl. 

11804) 
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Atributos gerais da Fase 5: 

Efetiva implementação; estratégias de comunicação aos envolvidos; 

surgimento de problemas acessórios; correções de percurso; criação 

de novas soluções complementares. 

Documento/Ação/Evidência Código Origem 

Implantação de creche e pré-escola em Nova Mutum Paraná (8 salas de aula), 

Para fazer frente aos impactos causados à segurança pública, a ESBR 

executou as seguintes ações: Construção da UNISP em Nova Mutum-Paraná; F5-L 

Expediente 

Ibama (fl. 

11804) 

 

Esta última etapa, ordenada em quinto lugar na matriz de análise desta pesquisa, 

corresponde à sexta do processo decisório estruturado por Bazerman e Moore (2014), que 

consiste na identificação da solução ideal, sendo resultante da aplicação dos critérios 

definidos na etapa anterior, que levará à escolha da alternativa que apresente a melhor 

probabilidade de desempenho frente aos parâmetros de análise eleitos. Trata-se da 

oportunidade de opção por aquela alternativa que maximiza os ganhos 

(ANTONACOPOULOU; PAPAMICHAIL, 2004). As contribuições da técnica design 

thinking indicam que, ao contrário de encerrar a estratégia de enfrentamento do desafio 

proposto, essa última etapa inaugura um novo ciclo, menos difuso e mais pontual, de 

redefinição do problema e de geração de novas ideias e soluções complementares. 

O evento eleito como marco para o início dessa quinta etapa se refere à efetiva 

transferência dos moradores de Mutum Paraná para Nova Mutum Paraná. Pela coleta de 

dados no processo de licenciamento ambiental, apura-se que a condução no processo de 

mudança e de desapropriação de imóveis afetados não respeitou os compromissos pactuados 

pelo empreendimento junto ao Ibama, o que se revela pela morosidade no processo de 

negociação das propriedades, dificuldade de acesso às informações, divergências de valoração 

das propriedades e benfeitorias, a impossibilidade de haver contrapropostas etc. Alguns 

depoimentos dos atingidos colhidos pelo Ibama à época dos fatos (segundo semestre de 2010) 

ilustram o mal-estar da população local em decorrência da rápida e impositiva transformação 

de seus lugares, cuja dimensão de valores e funções somente a comunidade atingida pode 

medir. 

Alguns trechos de falas na ocasião de visitas técnicas pelos colaboradores do Ibama 

evidenciam o descontentamento da população imediatamente após a instalação em Nova 

Mutum. Segundo os moradores, o processo de mudança deveria se dar apenas após a 

implantação de serviços básicos, como postos de saúde e policial. Os relatos no processo 

revelam que as construções não respeitaram o acordado em reuniões e manifestado em plantas 

e a estrutura das moradias não satisfaz a população, que declarava estar sofrendo com 

problemas de mau cheiro advindo da Estação de Tratamento de Esgoto, com falta de 
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amarração do telhado com as vigas, o que não suporta as adversidades do clima da região, 

com alagamento em Áreas mais baixas etc. 

Durante a fase de realocação, algumas pessoas ainda resistiram a mudar para Nova 

Mutum. Em uma das visitas à Velha Mutum para apurar a situação, o Ibama colheu alguns 

depoimentos que revelaram a insatisfação dessas pessoas, conforme os seguintes trechos de 

falas registrados no processo de licenciamento ambiental: "antes as reuniões eram quase todos 

os dias, agora eles não vêm aqui, só o Cassiano (funcionário da ESBR) falando sobre as 

demolições. Eles colocam avisos espalhados. Isso é falta de respeito"; "aquele lugar 

(reassentamento de Nova Mutum-Paraná) não tem estrutura para abrigar a comunidade. Como 

pode levar pessoas sem ao menos o posto médico? As crianças não se sentem bem, porque os 

filhos dos funcionários da Camargo Corrêa ficam em salas diferentes dos filhos de moradores 

de Mutum e dos ramais. Falam (como pedagógico) que os nossos filhos são fracos". 

Os relatos dos moradores afetados indicam quadro de desassistência generalizado por 

parte da construtora, o que também foi corroborado pelos relatórios do Ibama apontando para 

a falta de estrutura da área de Nova Mutum para receber a população afetada (conforme 

demonstram as evidências F5-A, F5-B, F5-C, F5-D, F5-F, F5-G). O Parecer do órgão 

indicado no código F5-H registra que, mesmo seis meses depois do início da remoção, havia 

contingente populacional na vila de Velha Mutum que padeciam da falta de infraestrutura 

social para a continuidade de suas atividades. 

Já era conhecimento de todos que a mudança de residência seria inevitável, porém, 

esse translado parece não ter sido bem conduzido. Os moradores pleiteavam infraestrutura 

capaz de abrigar as necessidades básicas populacionais: saúde, educação e segurança, além de 

condições de sustentação econômica do novo espaço. A falta de professores, problemas na 

estrutura física da escola, e discriminação entre alunos filhos de reassentados e filhos de 

funcionários da empresa, acirram os conflitos sociais e comprometem a qualidade de vida da 

comunidade.  

A decepção em massa quanto à infraestrutura deficitária, agravada pela falta de 

perspectiva econômica, levou, segundo apuração do Ibama, moradores a venderem suas casas 

no reassentamento e migrarem para o vilarejo de Jirau (distante aproximadamente 20 km de 

Nova Mutum-Paraná, sentido Porto Velho). Percebe-se que essa fase foi marcada por um 

processo de submissão dos moradores em relação ao modo de operação do empreendedor, 

especialmente quanto à apropriação das novas moradias, o que dificultou a adaptação dos 

moradores e, por conseguinte, a criação de laços de pertencimento. Tal contexto se evidencia 

por relatos dos moradores, captados pelo Ibama, ao manifestarem o não reconhecimento 
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daquele novo espaço como seu, a exemplo: "Nós não temos liberdade para nada aqui. Lá em 

Mutum era nosso aqui é da empresa" (fl. 5063 do processo de licenciamento). 

Nesse sentido, verifica-se que o órgão ambiental não recebeu informações a respeito 

de como o processo de realocação estava sendo conduzido, uma vez que relata não ter sido 

cientificado de nenhuma avaliação sobre essas ações (evidência F5-H), mesmo transcorrido 

quase seis meses do início da desmobilização. Algumas notificações foram feitas ao consórcio 

no sentido de implementar diálogo aberto com os afetados, de disponibilizar informações de 

interesse dos moradores e suas propriedades, de cumprir os compromissos firmados no 

Projeto Básico Ambiental, dentre outras medidas necessárias à melhor condução desse 

processo. 

Os dados coletados sobre essa fase do processo decisório, que refletem os impactos da 

efetiva tomada de decisão demarcada por todas as ações e eventos em torno do 

reassentamento da população atingida, revelam diversos traumas e prejuízos sociais 

percebidos pela comunidade e pelo órgão estatal incumbido do acompanhamento do processo. 

 

 

5.2 Verificação da percepção dos atores afetados pelo assentamento involuntário de 

Nova Mutum Paraná 
 

Neste tópico foram abordadas a percepções dos entrevistados afetados pelo 

assentamento involuntário de Nova Mutum Paraná comparadas às fases da teoria de 

reassentamento de Scudder (2012), com o propósito de identificar pontos de convergência e 

divergência em relação às diretrizes da teoria e a realidade verificada pelas impressões da 

comunidade. 

As respostas foram compiladas e organizadas de acordo com as categorias definidas na 

metodologia. Selecionaram-se os trechos que mais revelam a opinião coletada do grupo de 

moradores consultados, conforme exposto no Quadro 19 apresentado a seguir. Buscou-se 

transcrever com rigor de exatidão os mesmos termos usados pelos entrevistados, sendo 

descartadas respostas repetitivas, e cada resposta foi individualizada por linha independente e 

agrupada por categorização em cada tema. 
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Quadro 19 – Principais respostas colhidas junto aos entrevistados 
Categorias de análise Respostas 

Dados 

demográficos 

Idade média 42 anos (mais velho: 63; mais novo: 24) 

Quanto tempo morou em Velha 

Mutum 

Tempo médio: 9,6 anos (maior tempo: 20; menor tempo: 

5) 

Quantas pessoas moravam na 

casa em Velha Mutum 

Média 4,28 (família mais numerosa: 6 pessoas; menos 

numerosa: 2) 

Ocupação em Velha Mutum 
Atividades domésticas, agricultura, pesca, oficina de 

carros, serralheiro, restaurantes, mercearias) 

Ocupação Atual 

Servidor público, desempregado, produtor rural, 

vendedor na feira de hortifruti, taxista, atividades 

domésticas 

Quantas pessoas moram na casa 

em Nova Mutum 

Média 3,85 (família mais numerosa: 5; menos numerosa: 

2) 

Percepção geral sobre como foi o envolvimento 

inicial pelo consórcio construtor, antes do 

reassentamento 

Foram muitas reuniões, e nas reuniões que eles faziam 

era um polo industrial;  

disseram que haveria aqui uma até um metalúrgica, uma 

montadora da Volkswagen;  

falavam que ia ter de tudo, polo industrial a gente ia ter 

sonho, fábrica de cimento, uma montadora de veículos, 

inclusive a empresa havaianas de chinelos, estava tudo 

envolvido, então a gente pensou vai ter circulação de 

dinheiro, então morar num canto desse vai ser ótimo, 

então a gente veio; 

Quando eles iam à nossa casa diziam que teríamos uma 

vida melhor, invés disso piorou. Os antigos que moravam 

no mutum morreram de depressão, pois não 

acostumaram no novo local ambiente, outros foram 

embora, devido a falta de emprego. 

Quando fizeram a avaliação das casas pra indenizar, 

deram valor muito mais baixo do que valia. Minha 

família discordou do valor e entramos na justiça mas até 

hoje não saiu nada. 

Também mentiram sobre o valor das casinhas aqui da 

vila, disseram que valia mais de 60 mil mas a caixa veio 

avaliar pra financiar e deu nem 40 mil reais, ou seja, 

fomos muito prejudicados 

Nosso sentimento é de enganação, fomos muito 

enganados 

Deram um prazo pra gente sair, quem não saiu no prazo 

foi expulso de qualquer jeito, sem direito a ajuda pra 

trazer a mudança pra cá 

Quando chegamos aqui não tinha nada, nem posto de 

saúde, nem escola, mal tinha um supermercado 

Mostraram maquetes e fotos no computador pra gente de 

um lugar bonito, cheio de fábrica, muita gente ficou 

animado pra chegar logo aqui 

Do jeito que eles falavam parecia que era um paraíso 

Muita gente desconfiou que poderia ser enganação 

Já chegaram dizendo que o lugar da Nova Mutum tava 

escolhido e que tava tudo pronto lá, com todo tipo de 

estrutura, só que era mentira 

 

 

 

 

 

Aspectos 

positivos 

Lazer e infraestrutura geral 

O único lazer nosso e fica na frente casa e conversando 

com os vizinhos e na cidade em si tudo é bom, pois e 

asfaltada e dá para andar com as crianças na tarde e 

sempre tem campo de futebol para jogar bola  

Aqui é bom, tem asfalto, e internet e internet de telefone, 

mas só isso.  

Ficou mais perto da capital, saneamento básico (não é 
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Categorias de análise Respostas 

percebidos 

decorrentes do 

reassentamento 

dos bons, mas é melhor) tem energia, asfalto,  

Vivemos melhor agora. Onde nós moramos antigamente 

praticamente era inverno sempre, e nos invernos nós 

sofríamos, pois sempre alagava casa e as ruas sempre 

com lamas, agora tem asfalto 

Velha Mutum tinha muita poeira, aqui é melhor, tem 

asfalto 

O acesso para capital que fica mais fácil, basicamente 

isso  

Algumas coisas melhoraram, como o telefone celular, 

internet.  

As casas, asfalto, mais perto de porto velho e jaci.  

Algumas coisas melhoraram tipo asfalto, a casa é 

melhor, lá era mais de madeira.  

Saúde e educação 

Pelo menos tem escola melhor pro lado de Jaci 

Se acontecer alguma coisa mais grave de saúde com a 

gente, dá pra correr pra Porto Velho, mais perto do que 

antes na Velha Mutum 

Empregos e perspectiva 

econômica 

Comprei um carro, tirei a carteira.  

Consigo trabalhar e estudar em Porto Velho e voltar pra 

cá no final de semana, porque é mais perto. Na antiga 

Mutum não conseguiria fazer isso 

Aspectos ambientais 

Lá (Velha Mutum) não era bom, era uma cidade que 

tinha tempo de chuva e de seca, ficava tudo alagado na 

chuva 

Aspectos 

negativos 

percebidos 

decorrentes do 

reassentamento 

Empregos e perspectiva 

econômica 

Aqui não tem como trabalhar porque só querem gente já 

estudado eu só tenho o 2º grau e eles não contratam; 

Eu roço um terreno, faço um bico pra ganhar dinheiro.  

conheço muitos que foram embora, viram que não ia dar 

nada e foram embora. Ninguém aguenta ficar aqui, é 

caro e não tem emprego  

Aqui tinha tudo pra dar certo porque tem energia de 

qualidade, só que não saiu nada que prometeram, tem 10 

anos que entregaram isso daqui e não fizeram nada 

mas lá eu era empregado, ela (esposa) trabalhava 

No início ele forneceram vários cursos, mas tinha que ter 

a escolaridade que eles queriam, quem não tinha não 

poderia fazer o curso.  

Eu só tenho o pré não pude fazer curso nenhum 

Muita gente, a metade já foi embora, só ficou quem é 

funcionário, se tiver umas 50 famílias tem muito em 

Mutum. 

É muito difícil de viver, eles disseram que haveria 

empresa e a cidade seria modelo e teria muito emprego, 

coisa que não tem 

Vim com emprego na usina, mas agora que a obra 

acabou estou sem nada 

Relação com o rio 

Como vivíamos próximo ao rio ali era bom demais, 

principalmente para pescar. E antes vivíamos da caça e 

da pescar, e como aqui não tem eu vivo desempregado, 

não temos condições de pagar a luz que vem muito cara.  

sentimos falta de igarapé bom para tomar banho (não se 

compara com os da velha mutum) 

a gente era muito dependente do rio, a gente trabalhava 

a semana e no fim de semana ia pro rio fazia pesca de 

tarrafa (rede para pesca) com canoa de motor a gente ia 

chegava em uma praia que não tinha ninguém a gente 

fica lá o fim de semana dormia lá, a gente desfrutava 
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Categorias de análise Respostas 

disso, agua boa, muito peixe.  

queríamos o rio. Falaram que ia fazer um açude, mas só 

tem aquele igarapezinho cheio de capim, aqui tem 

palmeiras (palmeira tem, mas é babaçu), fizeram um 

clube com piscina (tem que pagar), mas lá era rio 

mesmo. Tinha peixe fresco, pescado na hora, podia 

caçar, aqui não tudo tem que comprar.  

Energia elétrica e custo de vida 

pago super caro na energia, tenho uma conta de energia 

atrasada pra pagar, e se não pagar ele vem e corta a 

energia 

Tudo ficou mais longe, mais difícil, os gastos dobraram  

Aqui a gente quer comer um peixe agora tem que ter até 

50 reais porque é caro. O rio ela pra lazer e 

alimentação, aqui tem que comprar tudo, não tem rio.  

O que piorou foi o custo de vida que aumentou, la a 

energia era mais barata.  

Pra ir pra academia (CLUBE DE NOVA MUTUM) deles 

tem que pagar 160 reais.  

A gente não considera que vive pior. O que mata aqui é a 

energia, mas o lugar é bom para morar.   

Percepção dos efeitos da 

mudança de habitat 

A única coisa que reclamamos é dos mosquitos  

Uma das pioras são os mosquitos, chega nesse horário 

(fim de tarde/noite) não tem como fazer um passeio, ficar 

do lado de fora, educação é meio precária, muito mato, 

as vezes eles não cuidam dos canteiros o que acaba 

tendo muito mato, muita queimada, o início de julho e 

agosto tem muita queimada.  

lá a gente não comprava água, a gente tomava agua de 

poço, tinha o rio mutum também que se você morasse na 

beira não precisava escavar poço porque a água do rio 

era limpa, aqui nem o poço que a gente faz aqui não 

presta, os poço daqui é tudo contaminado  

lá a gente plantava e dava tudo, aqui a terra não é boa, 

muito veneno  

Moradias 

Para vc ter ideia a ESBR avaliou essa casa pra gente por 

65 mil reais, a caixa econômica veio aqui pra avaliar pra 

quando a gente tivesse escritura e poder pegar 

empréstimo com garantia da casa, a caixa avaliou em 40 

mil e foi passada pra gente por 65 mil, a casa nem vale o 

que dizem que ela é avaliada. E agora não tem o que 

fazer.  

A casa não é ruim, mas é muito quente 

Podia ter um quintal maior pra gente poder plantar umas 

coisas 

Sentimento de liberdade e 

cultura da convivência  

Não deixam a gente fazer nada até pra roçar o terreno 

tem que ser do jeito deles pq se roça errado eles tão de 

olho vigiando sempre. Pode olhar que não tem nenhuma 

casinha diferente dessas que eles entregaram, não pode 

fazer nada diferente;  

Sinto falta de liberdade, todo canto que vai mexer tem 

alguém da usina, vai pescar a polícia já te prende porque 

tem os guardas aqui de dentro.  

No começo, eles separavam as crianças na sala de aula, 

uma sala era só pros de mutum e outra pros barrageiros 

da usina, era muita discriminação 

 
Perdi contato com muitos amigos, que foram embora ou 

pegaram o dinheiro e foram viver em outro lugar 

 Antes tinha um contato melhor de todo mundo, a gente 
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Categorias de análise Respostas 

fazia mais coisas juntos. 

 

Lazer e infraestrutura geral 

 

Deveria ter área de lazer para as crianças 

A gente depende tudo de Porto Velho, e a gente não tem 

assistência de ninguém, lá era difícil acesso às coisas, 

mas a gente já sabia que era assim, aqui foi prometido 

que seria melhor que lá  

Quem tem seus sítios, se manda pra lá pra ter uma 

distração, mas a gente tem que ficar sofrendo aqui sem 

nenhuma opção de lazer e diversão 

Saúde e educação 

Prometeram o posto de saúde, tem mais nem funciona 

pra nada porque tudo faz em outro lugar, atendimento 

ruim.  

Melhorou na educação, na segurança, saúde 

mas em relação a saúde já é um descaso 

A escola daqui da Vila é uma tristeza, a menina não 

aprende nada 

 

5.2.1 Percepção dos entrevistados referente ao Estágio de Planejamento e 

Recrutamento - Estágio 1 

Quanto à abordagem inicial do consórcio, os entrevistados relatam que lhes deram três 

escolhas para a realocação, a saber: (i) pagamento por carta de crédito, (ii) pagamento em 

dinheiro e (iii) o imóvel residencial no novo assentamento; nenhum dos entrevistados relatou 

ciência das condições do novo local onde seriam assentados; limitaram-se a enfatizar que 

profissionais estavam preocupados em demonstrar as vantagens que os beneficiários teriam ao 

mudar de local, destacando o acesso ao saneamento básico, pavimentação, melhoria no 

atendimento à saúde e educação, dentre outros fatores (muitos não concretizados). Nesse 

contexto, apresenta-se o Quadro 20 referentes às características predominantes do estágio 1. 

  

Quadro 20 - Estágio de Planejamento e Recrutamento 

Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Inclusão dos 

reassentados no 

processo de tomada de 

decisão 

Encorajar a comunidade a participar do projeto 

na condição de colaboradora; ou seja, as 

autoridades do projeto e os beneficiários 

devem protagonizar a discussão, evitando a 

idealização, no imaginário do beneficiário, de 

que há relações hierárquicas de poder na 

tomada de decisões. Tal medida deve ser 

adotada para evitar a ênfase apenas na 

compensação e a restauração da renda 

Trazer potenciais reassentados para o 

processo de tomada de decisão 

quando a avaliação inicial das opções 

de desenvolvimento de recursos 

hídricos está em andamento. 

Fonte: Scudder, 2012. 
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Há que abrir um parêntese para gizar o contraste entre a fala dos entrevistados mais 

velhos e os mais novos, estes abordam o tema de forma mais prolixa, enquanto aqueles 

parecem ter uma vaga noção do processo decisório. Tal situação parece demonstrar que não 

houve um tratamento diferenciando no acolhimento destas pessoas, ficando as pessoas mais 

velhas, possivelmente, desassistidas em relação ao acesso às informações necessárias.  

Corrobora com isso o fato de que o maior número de queixas é feito por pessoas em 

idade já avançada: há relatos sobre a falta de liberdade, perda de laços afetivos com pessoas 

próximas que não optaram pelo reassentamento, reclamação sobre as restrições impostas aos 

moradores para a readequação de seus imóveis, perda do contato com a natureza, sobretudo 

com o rio. Outros descaram que a indenização fornecida não foi justa e em razão disso 

tiveram prejuízos. 

Avaliando as prospecções exigidas no Estágio 1, o referido não foi cumprido à 

integralidade; os moradores, pelo que se depreende da entrevista, foram considerados como 

"objeto" de estudo e não como sujeitos do processo, contrariando as diretrizes do Banco 

Mundial, que orienta os condutores do projeto a fazer envolver a população no processo, 

permitindo-lhes exercer o papel de colaboradores. 

 

5.2.2 Percepção dos entrevistados referente ao Ajuste e Enfrentamento - Estágio 2 

 

De acordo com relatos dos entrevistados, as famílias receberam um calendário para a 

desocupação de Velha Mutum; ambos teriam que deixar todos os bens preparados para este 

translado. Aqueles que resolveram ficar resistindo, seja pelo apego emocional ao local ou 

mesmo por estarem pleiteando judicialmente indenizações mais justas, não foram 

contemplados com nenhuma ajuda de custo para esse deslocamento. Nesses últimos casos, 

quando do aceite da proposta, o gasto com mudança correu às expensas dos moradores 

remanescentes. Nessa esteira, será mostrado no Quadro 21 o estágio referente ao Ajuste 

enfrentamento. 

Quadro 21 – Ajuste e enfrentamento 

Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou dificuldades na 

implementação  

Formação da 

comunidade e 

desenvolvimento 

econômico 

Remover as pessoas do espaço físico 

onde ocorrerá a obras;  

Estabelecer o diálogo com as famílias, acompanhar 

afinco o processo de remoção, deixando uma equipe 

multidisciplinar para atender aos desalojados 
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Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou dificuldades na 

implementação  

Evitar a queda nos padrões de vida das 

pessoas envolvidas no reassentamento 

Desenvolver mecanismo para minimizar os impactos 

econômicos e sociais vividos pela família; ou seja, 

disponibilizar meios para a mudança de local, garantir 

a manutenção do custo de vida anterior;  

Incentivar a participação da comunidade 

da na reivindicação por direitos e 

garantia mínimas para o restabelecimento 

no local com dignidade e com a devida 

assistência 

Comunicar a comunidade sobre seus direitos e 

deveres, deixando clara a existência de uma equipe 

multidisciplinar que deve atuar para auxiliar os 

desalojados  

Evitar o estresse multidimensional 

(relação com novos vizinhos, 

dificuldades de se adaptar a nova vida, 

agora, com certas restrições,  

Avaliar os laços de vizinhança devendo, 

preferencialmente, manter as relações de vizinhança e 

os vínculos outrora existentes 

Evitar o aumento no custo de vida Disponibilizar subsídios para evitar o súbito aumento 

de despesas que, como causa, desembocaria no 

empobrecimento geral da população 

Garantir o acesso à terras produtivas e 

férteis, evitando gastos ainda maiores 

para os produtores rurais 

Analisar minuciosamente os aspectos do solo, 

avaliando micro e macro nutrientes em solo antigo e 

do novo espaço, bem como análise de matéria 

orgânica e pH; concluindo, a partir destas análises, se 

haverá ou não prejuízo para os deslocados  

Garantir a segurança dos moradores e a 

interação social entre as famílias, 

evitando estreitamento de laços apenas 

no âmbito familiar e criando uma 

identidade coletiva 

Procurar manter os laços afetivos  

Planejar novas atividades econômicas 

para evitar o desemprego e a 

marginalização do realojados 

Procurar desenvolver fábricas, oficinas ou outras 

formas de instalações que permitam o 

desenvolvimento de renda para o trabalhador 

desalojado 

Fonte: Scudder, 2012. 

De acordo com as entrevistas, os moradores relatam que passaram um ano sem pagar a 

cota de energia. No entanto, em um dos depoimentos, uma senhora afirma que a energia paga 

em Velha Mutum era de valor baixo, aduz, ainda, que mantinha três freezers em casa, e 

pagava, no entanto, apenas R$80,00 reais de energia elétrica. Após o fim do período de 

subsídio, o preço da energia elétrica passou a ser objeto de reclamação unânime pelos 

moradores. Os entrevistados, de forma unânime, reclamam do custo abusivo e das condições 

financeiras precárias. 

De acordo com relatos dos moradores, os fiscais das Usinas atuam em caráter 

repressivo, sempre que possível repreendem os moradores por promoverem alteração na 
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estrutura das casas; não há relatos de moradores indicando que a forma com que a equipe 

condutora do projeto atua tolhendo-lhes a liberdade. 

Sobre a preservação dos laços de vizinhança, não há relatos se isso de fato ocorreu; 

mas, de acordo com alguns entrevistados, pessoas idosas entraram em depressão em razão das 

alterações no padrão de vida, inclusive responsabilizam as mudanças pela morte de alguns 

anciões; todos relatam que "a maioria" dos moradores da antiga Mutum emigraram para 

outros locais, poucos tiveram condições de voltar e reestabelecer residência, especialmente 

aqueles que optaram pela indenização. Muitos gastaram o dinheiro em outras coisas acabaram 

sem dinheiro e residência. 

O subsídio dado pela condutora do projeto, no relato dos entrevistados, foi no período 

carencial de 1 ano sem o pagamento de despesas com energia elétrica; durante esse lapso os 

moradores estavam isentos das tarifas de energia. No entanto, quando do fim do período 

carencial, muitos se endividaram junto à concessionária de energia, e constitui o principal 

motivo pelo qual os moradores cogitam deixar a vila e mudar-se para outro local.  

Não há relatos de que tenha sido disponibilizada uma equipe para o suporte nutricional 

desta pessoas, o que, de certo modo, parece muito preocupante, pois a proximidade dessas 

pessoas com o rio e a natureza leva a crer que havia um certo tipo de dieta, que mudou 

radicalmente após a realocação; cabe destacar o relato de pessoas reclamando do acesso à 

alimentação, hoje predominantemente através da compra em mercados, sendo a principal 

fonte de proteína o frango; também reclamam quanto ao fato de que o peixe é caro e, portanto, 

inacessível aos mais pobres. Dentre os relatos, sobreleva destacar o de um senhor que reclama 

por estar desempregado e impedido de criar animais no quintal de sua residência, como 

também reclama da proibição da pesca e do cultivo de alimentos. 

A princípio, apenas com os dados dos entrevistados, não é possível afirmar se a equipe 

condutora pensou o projeto levando em consideração a manutenção do acesso a terras férteis. 

No entanto, depreende-se que não, pois há entrevistados relatando que a terra estaria 

"envenenada" (o "veneno" no imaginário destas pessoas remete ao fato de que não seria 

possível extrair da terra o sustento necessário para subsistência, ou seja, está inapta para o 

plantio); há relatos sobre a dificuldade para construir poços, pois a água obtida com e em tais 

poços não atende aos padrões de potabilidade; ademais, para os entrevistados, essa seria a 

única alternativa que teriam à disposição em detrimento da água fornecida pela CAERD, que, 

segundo sua percepção, é “ruim” e de custo é elevado. 
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Não há especificamente relatos sobre a manutenção dos laços de vizinhança. Porém, 

algumas pessoas relataram a perda de comunicação com aqueles que deixaram Velha Mutum, 

muitos deles, amigos e conhecidos. 

Essa é principal demanda dos moradores, pois, segundo os entrevistados, a equipe 

condutora do reassentamento prometeu que haveria a construção de fábricas para dar suporte 

e emprego aos moradores. Este projeto, porém, nunca se concretizou; os relatos colhidos 

demonstram que as pessoas que escolheram ficar são aquelas, em sua maioria, com emprego 

público, o que lhes permite certa estabilidade de renda; alguns agricultores, com o valor 

recebido da indenização, compraram pequenas propriedades rurais e dessas retiram seu 

sustento.  

Nesse sentido, conquanto exista essa parcela de microprodutores rurais, a maioria 

reclama do acesso final à propriedade que, durante o "inverno" (inverno amazônico: período 

chuvoso), fica intrafegável. Outros, pela falta de oportunidades de emprego acabaram 

migrando. Em suma, todos os entrevistados relatam conhecer alguém que deixou o 

assentamento por falta de oportunidades de emprego e trabalho. Percebe-se a diferença 

sensível entre os dois vocábulos, sendo que ‘emprego’ pressupõe estabilidade, carreira e 

progressão, enquanto o ‘trabalho’ tem caráter transitório, não fornece a garantia do vínculo de 

continuidade. 

Com base na análise das entrevistas coletadas, é possível diagnosticar que os riscos 

apontados por Scudder no 2º estágio são reais e estão presentes no processo de deslocamento 

de comunidades atingidas por barragens. No caso, verifica-se que a equipe condutora não 

adotou as medidas necessárias para mitigar os riscos inerentes ao 2º estágio do processo de 

desalojamento. Em suma, o suporte para a realocação foi deficiente, uma vez que parte da 

população que aceitou a proposta tardiamente não foi contemplada com qualquer verba de 

custeio para mudança. 

Os mecanismos empregados para evitar o empobrecimento da população deslocada 

foram incipientes e, aconteceram da forma como Scudder pontua, ou seja, com duração menor 

que 5 (cinco) anos, restringindo-se, de acordo com o relatado, apenas ao subsídio de energia 

elétrica. Outrossim, a mudança do local para área diversa afetou a dieta alimentar das 

famílias, obrigando-as a comprar alimentos industrializados, diga-se de passagem, mais caros; 

some-se a isso, o fato de que a terra, também de acordo com o relatado, não era tão fértil 

quanto a anterior, os moradores não têm permissão para  criar animais com a mesma liberdade 

que na localidade anterior (galinha, porcos etc.), houve a perda de contato com o rio e a 

natureza, muitas pessoas perderam os laços com amigos e conhecidos que optaram por 



103 
 

arriscar a vida em lugares diferentes, e há relatos de idosos acometidos de depressão em razão 

da transição turbulenta.  

Nessa esteira, não menos importante, os projetos de construção de espaços para 

acomodar a população economicamente ativa não saíram do papel, destarte, as tão sonhadas 

fábricas que empregariam a população da pequena urbe não saíram do campo das ideais; a 

situação é grave, sobretudo, porque o desemprego torna as famílias socioeconomicamente 

vulneráveis, causando disparidades extremas nas estratificações sociais. 

 

5.2.3 Percepção dos entrevistados referente à Formação da Comunidade e 

Desenvolvimento Econômico - Estágio 3 

De acordo com as entrevistas, a maior parte das pessoas revela que não houve 

desrespeito às tradições religiosas, inclusive, relatam que o consórcio fomenta festas 

tradicionais que aconteciam na Velha Mutum, destacando a gincana de motos e as festas 

juninas, que acontecem com o fomento do consórcio e a participação e contribuição da 

comunidade. Sobre a possibilidade de manter plantas ornamentais e outros símbolos culturais, 

os relatos indicam que não há qualquer ato repressivo em relação a esta situação. De mais a 

mais, cabe mencionar que a nomenclatura das ruas foi preservada em sua grande maioria e 

dizem, ainda, que a escolha das casas foi feita de modo livre. Nessa óptica, explana-se no 

Quadro  o 3º estágio. 

Quadro 22 - Formação da Comunidade e Desenvolvimento Econômico 

Mudanças/ 

oportunidades 

 

 Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Percepção de 

superação das 

dificuldades associadas 

à remoção 

Buscar observar a percepção dos 

reassentados acerca da superação das 

dificuldades associadas à remoção 

Inibição à autonomia para o 

desenvolvimento de comportamentos 

simbólicos que remetam às características 

do antigo lugar;  
Falta de apoio para o desenvolvimento de 

atividades culturais em dança, música e 

outras formas 

Formação da 

comunidade 

Requer de uma autoridade de projeto 

disponibilização de terras aráveis com 

direitos de propriedade legalmente 

válidos para essas famílias, sejam elas 

anteriormente proprietárias legais, 

usuários de terras comuns, arrendatários, 

meeiros ou trabalhadores agrícolas 

Formação de uma sociedade funerária; 

incentivo à formação de sindicatos 

associações de moradores, cooperativas, 

conselhos e outras formas de organização 

coletiva; 

 

Fornecer os mecanismos necessários para 

a construção de escolas, clínicas e garantir 

o atendimento médico. 
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Mudanças/ 

oportunidades 

 

 Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Desenvolvimento 

Econômico 

Oportunizar formas adequadas de 

desenvolvimento que sejam essenciais 

não apenas para elevar os padrões de 

vida, mas também para minimizar a 

síndrome da dependência e a ‘cultura de 

queixas’.  

Evitar Políticas baseadas apenas em 

compensação, uma vez que não são uma 

opção aceitável porque replicam a 

pobreza 

 

Acompanhar a consolidação das formas 

de desenvolvimento econômico 

 

Pensar nas formas de desenvolvimento da 

cultura alimentar do antigo local, 

buscando a replicação dessas formas de 

produção 

Buscar que os reassentados tendem a 

seguir as mesmas estratégias de 

desenvolvimento. 

Autossuficiência doméstica nos 

alimentos e na questão da mudança 

alimentar  

Fonte: Scudder, 2012. 

 

Em entrevista, uma das moradoras relatou que todos os beneficiários foram levados ao 

assentamento e, lá, puderem escolher a casa que melhor atendesse suas necessidades. 

Portanto, não houve interferência da equipe condutora na preservação das relações de 

vizinhança. 

Segundo os entrevistados, quando da mudança para Nova Mutum, a cidade já 

dispunha de um cemitério distrital e que, da mesma forma que acontecia em Velha Mutum, o 

corpo dos mortos era transladado para o núcleo urbano mais próximo que dispusesse de 

serviço funerário; em se tratando de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

o serviço era custeado pelo Estado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e da 

Família - SEMASF.  

Na mesma toada, os entrevistados indicam que preexistiam associações de moradores 

para discutir as questões relevantes do distrito e que, após a mudança, continuaram a existir. 

Também indicam que foram construídas escolas e creches, porém, algumas não funcionam 

por falta de servidores qualificados; a maior parte dos pais prefere que seus filhos estudem em 

Jaci-Paraná (distrito circunvizinho, que fica há 20km de Nova Mutum) por questão de 

qualidade do ensino; em seus ideários, Jaci dispõe de melhor equipe técnica para atender as 

demandas educacionais de seus filhos. Em relação ao atendimento à saúde, há uma unidade 

Básica de Saúde no distrito. Contudo, nesta são realizados apenas procedimentos de atenção 

primária de baixa complexidade, os casos de maior gravidade são encaminhados para a 

Capital do Estado. 

No relato das entrevistas, percebe-se que nada foi planejado e realizado para o 

desenvolvimento de atividades que pudessem gerar renda. De acordo com o IBAMA, 15% de 
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pessoas que exerciam atividades ligadas aos serviços e 18% ao comércio; a taxa de 

desemprego era de 12% e, pelo conteúdo das entrevistas, supõe-se que a maior parte da 

comunidade vivia da agricultura de subsistência. Tanto o é que é comum a queixa sobre a 

proibição de criação de animais integrados a sua pirâmide alimentar.  

A equipe do consórcio prometeu a todas as pessoas que a nova vila seria um polo de 

produção industrial, inclusive há no plano de recomposição da qualidade de vida e 

monitoramento da viabilidade econômica das atividades produtivas programas que preveem 

pagamento de bolsas e a capacitação destas pessoas para o desempenho de atividades 

industriais. Conquanto a empresa tenha feito tal promessa, é evidente, nas entrevistas que tal 

meta nunca foi cumprida e as pessoas tentaram dar normalidade à vida através da 

recomposição de produção econômica anterior. Ocorre que as condições bióticas e sociais já 

não são mais a mesmas, logo, aqueles que viviam da caça e da pesca passam a relatar diversas 

dificuldades para se manter. 

Pode se inferir então que o monitoramento da dieta destas pessoas não foi 

acompanhado com afinco pela equipe condutora do reassentamento. Ao  tirar as pessoas que 

sobreviviam predominantemente de produtos obtidos na natureza para viver em um micro 

sistema urbano, é evidente que haverá o aumento da ingestão de produtos industrializados, já 

que a pesca e caça não são mais uma opção; assim, é preciso monitorar de que forma a 

população reagirá em relação à inclusão da nova dieta. É evidente que a massificação do 

desemprego e a falta de elementos subsidiários para a composição de renda dessas famílias as 

levará ao empobrecimento e, consequentemente, a uma piora no padrão de qualidade de vida 

possuído dantes. Percebe-se que a intenção da ESBR, desde a gênese do processo, não era de 

realocar uma comunidade tradicional e aprimorar a estrutura socioeconômica vigente, mas de 

oferecer modelo de produção baseado na industrialização como carro condutor da geração de 

emprego. 

No estágio 3, Scudder apresenta basicamente três eixos que merecem realce, sendo: 

percepção de superação das dificuldades associadas à remoção; formação da comunidade; e o 

desenvolvimento econômico. Dentro de cada uma destas etapas existem subclassificações que 

precisam ser preenchidas para que o estágio seja concluído com sucesso, que são: (i) 

oportunidades adequadas de desenvolvimento que não apenas elevem o padrão de vida da 

comunidade, mas também que minimize a síndrome da dependência e a ‘cultura de queixas’; 

(ii) autossuficiência doméstica nos alimentos e na questão da mudança alimentar; (iii) deve 

haver oportunidades nas quais a iniciativa de reassentados sejam canalizadas para o 

desenvolvimento de oportunidades sustentáveis. 
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No Eixo I, é possível verificar que as condições foram favoráveis, com algumas 

ressalvas; de forma geral, não houve desrespeito às tradições religiosas, a equipe condutora 

tem fomentado a cultura local, não impõe obstáculos ou repreende o cultivo de plantas 

ornamentais e o uso de símbolos religiosos. Além disso, a nomenclatura das ruas foi mantida, 

no intuito de preservar a identidade local. Porém, se destaca como aspecto negativo o fato de 

que não houve o acompanhamento adequado nas distribuições das casas, como a necessidade 

de preservação dos laços afetivos. No Eixo II, a ESBR não fez interferências significativas, 

posto que já havia pré-constituída uma associação de moradores e organizações coletivas que 

reivindicavam demandas em relação à capital; esta união pode ter minimizado os impactos da 

realocação em seu aspecto coletivo.  

Consoante ao Eixo III, não houve por parte da ESBR o desenvolvimento de 

mecanismos visando minimizar a perdas econômicas e o choque da matriz de produção da 

comunidade de Velha Mutum que, do dia para a noite, passou de uma comunidade de matriz 

extrativista, baseada na agricultura de subsistência, com pequena variação comportando as 

atividades de serviços e comércio, para um micro sistema urbano onde não há espaço para o 

cultivo, a pesca e o plantio; as pessoas entrevistadas aguardavam a tão sonhada implantação 

do polo industrial, que não se concretizou, levando a população à informalidade, desemprego 

e a emigração para outros municípios, esvaziando o reassentamento. 

 

4.2.1 Percepção dos entrevistados referente à Entrega e Incorporação - Estágio 4 

Quadro 23 - Entrega e Incorporação 

Mudanças/ 

oportunidades 
Objetivos 

Meios, Momentos, Facilidades ou 

dificuldades na implementação 

Entrega e 

Incorporação - 

envolve a segunda 

geração de 

reassentados 

Garantir que os padrões de vida devem 

continuar a melhorar ao serem entregues à 

segunda geração 

 As áreas e populações do projeto 

são integradas à economia política 

de uma região ou nação 

um processo de entrega por meio do 

qual as agências de projetos 

especializados entregam ativos às 

instituições coloniais; aos 

ministérios que lidam com 

agricultura, educação, saúde pública 

e outras responsabilidades 

governamentais rotineiras 

Os membros das comunidades 

devem ter força institucional e 

política para competir por sua 

parcela justa de recursos nacionais; 

Fonte: Scudder, 2012. 
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Em relação ao quarto e último estágio da teoria, ainda não transcorreu tempo 

suficiente para o surgimento de uma segunda geração capaz de herdar o legado da primeira 

geração de reassentados. Seria o momento de continuidade do incremento das taxas de 

desenvolvimento contínua ou de sua estabilização, quando a incorporação daquele sistema 

ocorre pelos indivíduos. Essa incorporação envolve a integração da área ou áreas de 

reassentamento na economia política circundante, na qual o sucesso contínuo requer que a 

segunda geração possa competir por sua parcela de recursos nacionais. 

Embora se tenha transcorrido quase dez anos desde o início do reassentamento, ainda 

não é possível identificar essa segunda geração, porém, a transição para o quarto estágio 

depende do sucesso das fases anteriores. Na verdade, a última etapa é, sob esse olhar, a 

consolidação daquela comunidade como uma unidade de sustentação econômica, cultural, 

social e política na região. É o marco da perda da condição de “reassentados” para assumirem 

seus papeis de cidadãos detentores de direitos e obrigações naquele sistema que os identifica e 

que também é mantido por esses enquanto coletivo. 

Porém, o retrato da situação colhido atualmente, a partir da percepção da geração 

afetada pela desmobilização, revela a ausência de condições mínimas para a instalação do 

quarto estágio, o que denota o altíssimo risco de fracasso irreversível do reassentamento de 

Nova Mutum. Por essa análise, é possível projetar que aquele espaço sofrerá um dos dois 

desfechos: ou se tornará cada vez mais deserta com a desmobilização de todos os 

reassentados, ou se converterá em aglomerado urbano com outra finalidade diversa de uma 

comunidade de reassentamento, especialmente se outro empreendimento se instalar nas 

proximidades e promover mais uma onda de mudanças no local. 

 

 

5.3 Identificação do conceito de efetividade do processo decisório em reassentamentos 

involuntários provocados por construção de barragens 

 

Os achados desta pesquisa e a aplicação do referencial teórico aqui reunido permitem 

concluir que o ambiente em que se deu o processo decisório em questão se diferencia de 

outros, desde as premissas presentes na etapa do diagnóstico até as estratégias para a 

implementação da decisão, que impunha uso de técnicas flexíveis para modelar os eixos das 

soluções aos interesses e expectativas da comunidade que poderiam mudar a partir da 

mudança de residência. 
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Nessa perspectiva, não somente o processo de tomada de decisão aplicado a essa 

realidade é merecedor de intervenções metodológicas para atender o nível de complexidade 

desse sistema específico, mas também se faz necessário traçar parâmetros suficientes para 

compreender a efetividade dessa decisão, ou conjunto de decisão, ao contexto. 

A teoria do processo decisório, de forma geral, pouco aborda esse paradigma, 

considerando apenas que o processo decisório deve levar à escolha da solução ótima, sendo 

essa a que melhor atenda aos interesses levantados nas fases que antecedem à ação. No 

entanto, numa perspectiva de linearidade, como visto, essa concepção não encontra 

complicações, uma vez que o problema é claro e sofre poucas mutações ao longo do processo. 

Além disso, em geral, o problema afeta diretamente e imediatamente o tomador da decisão, ou 

seu ambiente corporativo. No presente caso, existem os interesses do consórcio construtor, os 

interesses da comunidade (aqui compreendido um conjunto de diversos interesses, até 

contraditórios), os interesses do Poder Público e de outros organismos afetos à matéria 

(ONG’s, por exemplo). 

Tomando o interesse principal do consórcio, que era construção da usina, a efetiva 

remoção da população de Velha Mutum, independentemente da sua forma de alocação, seria 

suficiente para atender o objetivo do projeto. Tendo em vista que a UHE de Jirau já se 

encontra em operação e que a desmobilização de Velha Mutum foi empreendida em sua 

totalidade (seja por convencimento das pessoas, seja por ordem judicial), seria possível 

afirmar que o processo decisório foi efetivo sob o ponto de vista dos interesses exclusivos da 

construtora (tomador da decisão). 

No entanto, essa decisão afetou outro grupo, com demandas de outra natureza, sujeitos 

do impacto social do empreendimento. A realidade desse grupo, por sua dinâmica própria, 

deve prover indicadores para se questionar se houve efetividade do processo decisório do 

reassentamento de Nova Mutum Paraná. Tendo em vista o curso percorrido por esta pesquisa, 

com apoio na coleta das diretrizes teóricas e dos dados, foi possível traçar parâmetros 

modelados à problemática específica- – reassentamento involuntário provocado por 

construção de barragens. 

Esses empreendimentos têm potencial para produzir benefícios significativos à 

sociedade, mas podem também ser fonte de impactos adversos se conduzidos de forma 

descuidada. Como afirmado por Scudder (2012), a agenda do Poder Público e as ações das 

autoridades de projetos de reassentamento têm sido os principais fatores que limitam um 

processo de reassentamento bem-sucedido. 
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Nessa perspectiva, é de se esperar, como condição básica, o envolvimento dos 

reassentados tanto como atores ativos na tomada de decisão, quanto com o acolhimento de 

seus conhecimentos e estilos de vida. Como visto, o espaço de envolvimento da comunidade 

afetada deve começar durante o diagnóstico, ou seja, quando da avaliação de opções, pois é a 

oportunidade de levantar todas as implicações sociais e patrimoniais das várias opções 

disponíveis.  

Sob a óptica de que os projetos de reassentamento devem promover a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade desmobilizada (SCUDDER, 2012), uma decisão ótima seria 

a que promovesse esse incremento nos padrões de vida, porém, de forma sustentável, a ponto 

de que aquele novo espaço seja reconhecido pela geração realocada e pelas seguintes como 

seu lócus de identidade social, econômica, cultural e política. 

Portanto, as ações do tomador da decisão devem se orientar à mitigação dos riscos que 

podem levar a comunidade reassentada ao empobrecimento (CERNEA, 1999). Esses riscos 

são: perda da terra, perda de emprego, perda da habitação, marginalização, insegurança 

alimentar, aumento da mortalidade, perda de acesso a recursos comuns e desarticulação 

social. O afastamento desses riscos, somado a uma abordagem flexível e participativa, 

conduzirá a uma tomada de decisão com resultados efetivos no contexto de reassentamentos 

involuntários por construção de barragens. 

Os fracassos observados no presente caso se somam a tantos outros investigados pelos 

especialistas (SCUDDER, 2012), como afirma a revisão dos projetos do Banco Mundial 

envolvendo reassentamento involuntário, no sentido de que, muitas vezes, os projetos 

parecem não ter logrado êxito em oferecer aos reassentados em um padrão de vida melhorado 

ou equivalente ao que possuíam e que o desempenho insatisfatório ainda é evidenciado em 

larga escala. 

 

 

5.4 Proposição de um modelo de processo decisório baseado na abordagem de design 

thinking para o enfrentamento de decisões complexas de alto impacto social 

 

O processo decisório examinado nesta pesquisa se insere em um contexto de impacto 

social em um empreendimento de grande porte e, sobretudo, encadeando eventos distribuídos 

por longo período e com o envolvimento de atores de múltiplos estratos (empreendedores, 

poder público, núcleos familiares afetados pelo projeto). A motivação para encontrar um 

tecido teórico capaz de oferecer, em uma só teoria, os elementos suficientes para analisar esse 
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sistema sob todas as peculiaridades de sua complexidade impulsionou parte dos arranjos desta 

pesquisa. 

Não um só modelo teórico foi identificado para fazer face a esse desafio, mas uma 

combinação de padrões emprestados de contextos em que estão presentes os atributos da 

realidade examinada neste estudo (o reassentamento de Nova Mutum Paraná). A proposição 

que emerge desta pesquisa é uma resultante da releitura da teoria de base do processo 

decisório (considerando suas principais escolas), redimensionada pelas características e 

princípios da complexificação de problemas (wicked problems), e com a lente de inovação da 

técnica metodológica design thinking.  

Nesse sentido, o modelo mental dos designers é tido como inovador e disruptivo 

porque lida constantemente com problemas ultracomplexos (outra denominação para wicked 

problems), que são compreendidos como questões abertas, mal definidas, contraditórias, 

mutáveis, cujos requisitos não estão suficientemente definidos, além de apresentarem várias 

interdependências. A visão proposta pelo wicked problems reinterpreta a realidade em direção 

ao pensamento inovador e afastando a simplificação. Por meio desse modo de tomar os fatos, 

pretende-se a interação simultânea de elementos pertencentes às diversas dimensões (social, 

cultural, econômica, identitária, entre outras concepções), acolhendo a multiplicidade do 

conhecimento (RITTEL; WEBBER,1973). Essa abordagem responde à necessidade de 

interpretação mais completa e rica dos fenômenos que não são comportados pelo modelo da 

simplificação, da linearidade e do reducionismo. 

São contextos que repelem ferramentas cartesianas, abrindo espaço de atuação para a 

habilidade gráfica, especialmente em face de demandas por solução de problemas que exigem 

a comunhão e integração de diversos conhecimentos de forma criativa. 

Como a lente dessa técnica parte do olhar humano para a realidade, aceita-se que o 

conhecimento monotemático não é a chave para o enfrentamento de questões complexas. 

Portanto, seus valores e premissas agregam contribuições de áreas diversas do conhecimento, 

como a lógica e matemática (engenharias), o pensamento criativo (desenho gráfico e artes), 

ciências sociais e aprendizagens empíricas do universo organizacional (PLATTNER; 

MEINEL; LEIFER, 2011). Nesse sentido, Rylander (2009) conclui que o design thinking se 

mostra uma abordagem para análise e enfrentamento de problemas complexos. 

Dentre os campos de exploração dessa técnica, os espaços organizacionais, até então 

objeto de estudo das teorias clássicas da administração, passam a integrar as fronteiras de 

aplicação de seus fundamentos para alcançar operações mais fluidas e adaptativas. 

Encontraram-se estudos indicando a aplicação do design thinking para abordar matérias 
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complexas, porém cotidianas do meio corporativo, envolvendo pessoas e sistemas 

(organizações, logística, mercados, tomada de decisão, entre outros). A partir disso, 

vislumbraram-se as potenciais contribuições do DT para o processo decisório (OWEN, 2007, 

especialmente em um sistema de características complexas como o definido na questão dessa 

pesquisa. 

Por outro lado, os ensinamentos sobre processo decisório, sejam pelas escolas mais 

comentadas da racionalidade e da racionalidade limitada, preconizam uma lógica cartesiana, 

linear e tendente ao reducionismo. Isso porque projetam as ações do tomador de decisão no 

cenário inicial de conflitos, divergências, ausência de ordem e critérios, para, após a aplicação 

de um método linear e sempre unidirecionado (com passos que não retroagem), chega-se ao 

ponto ideal de escolha de uma ou um conjunto específico de soluções capaz de enfrentar a 

questão que motivou a instalação do processo de decisão. Essa visão pode ser esboçada pelo 

diagrama a seguir, correspondente à Figura 8, que ilustra a lógica reducionista em cada etapa 

do processo até que o decisor depare com o encaminhamento ideal: 

 

Figura 8 - Demonstração da convergência das etapas do processo decisório em relação ao pensamento 

linear 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Bazzerma e Moore (2014) 

 

Como ilustrado, o contexto inicial do decisor repleto de informações, opções, cenários 

e eventos vai, com o avançar das etapas, perdendo sua condição para permitir emergir aquela 

solução tida como a mais adequada ao caso proposto. No entanto, realidades complexas não 
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se subjugam a esse compasso e a essa linearidade de comportamento. É preciso uma 

abordagem que permita múltiplas interações e fluxos, com possibilidade de retroalimentação 

do ciclo e que haja espaço para mudanças constantes de premissas e critérios. 

Ao tratar um complexo sistema social, identificado como o ambiente a ser afetado por 

um projeto ou evento de uma organização, é de esperar uma conjuntura de desordem 

permanente, pois haverá pessoas interferindo ininterruptamente em cada ação a ser adotada no 

processo decisório. Ou seja, a realidade mapeada na fase 1 (definição do problema), pode ser 

outra antes mesmo da transição para a próxima fase. Essa complexidade é diretamente 

proporcional à intensidade dos impactos sociais e às características dessa comunidade afetada. 

Tais lacunas da abordagem do processo decisório clássico podem ser corrigidas, no 

contexto aqui tratado, com o apoio da flexibilidade e da interatividade propostas pela técnica 

do DT. Como já desenvolvido nos procedimentos metodológicos e aplicado em parte dos 

resultados desta pesquisa, cada etapa do processo decisório pode ser incrementada com os 

atributos e fundamentos do design thinking, a fim de que o ciclo resultante dessa convergência 

se apresente rico e próprio para o enfrentamento de desafios com alto impacto social. Veja-se 

a figura a seguir (Figura 9) como representativa da conjugação entre esses dois modelos, o 

sistema de fases do processo decisório racional e a metodologia de abordagem do DT, 

aplicados ao cenário da complexidade de impactos sociais: 

 

Figura 9 - Convergência do DT e processo decisório para abordar cenários complexos de impacto social 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Bazerman e Moore (2014) e Vianna et al. (2013) 
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As relações desenhadas na Figura 9 indicam os pontos de intersecção entre os ciclos 

do processo decisório e do design thinking e apresentam possibilidades de enriquecimento das 

ações do tomador de decisão a partir das práticas inovadoras do método, que oferecem 

perspectivas de acolher e tratar cenários de impactos sociais como sistemas complexos por 

suas próprias peculiaridades. 

Nessa perspectiva, existe também convergência entre a abordagem proposta pelo DT 

ao processo decisório no presente contexto e o conjunto de características definidoras dos 

wicked problems. Os achados do presente estudo contêm elementos dessa complexificação e, 

tomando os impactos decorrentes do processo decisório que permeou o reassentamento, é 

possível identificar contribuições das ferramentas e premissas do design thinking para fazer 

frente aos desafios demandados no enfrentamento de problemas dessa natureza. No Quadro 

24 apresentam-se os pontos de conexão entre as dez características de wicked problems, a 

contextualização desses elementos no caso em estudo e as contribuições do DT: 

 

Quadro 24 – Contribuições do DT em face das características dos wicked problems 

Características dos wicked 

problems 
Contextualização com o objeto da pesquisa 

Possibilidades de 

contribuição do DT 

1) Não existe uma 

formulação definitiva de 

um wicked problems 

A definição do problema relacionado aos 

impactos do reassentamento é, por si mesma, 

o início da construção das soluções. Conforme 

as necessidades e desejos dos afetados vão 

emergindo, restam claros os reais problemas 

relacionados ao projeto sob o ponto de vista 

dos afetados  

Etapa 01 – Definição do 

problema 

Ferramenta útil: identificação 

dos valores prioritários dos 

envolvidos 

2) Fatores externos podem 

determinar o momento de 

encerrar wicked problems 

Data limite para a construção da barragem e 

recursos financeiros foram fatores externos 

decisivos para determinar o desfecho da 

decisão pelo reassentamento, e não o 

atendimento às necessidades dos envolvidos. 

Todas as etapas 

Premissa útil: O DT busca a 

valorização do elemento 

humano no processo de 

construção da solução, de 

forma a que restem claros os 

propósitos buscados. Assim, o 

não atingimento dos objetivos 

ficaria evidente e as 

autoridades competentes 

poderiam intervir 

3) As soluções para wicked 

problems não são 

verdadeiras ou falsas, mas 

boas ou más 

A valoração das soluções propostas durante o 

processo de reassentamento depende de uma 

avaliação subjetiva dos afetados. Por exemplo, 

as novas moradias eram consideradas pelos 

tomadores da decisão melhores do que as 

anteriores, mas os reassentados sentiram 

desvantagens que somente foram notadas a 

partir do seu olhar. Para o consórcio, esse 

aspecto é satisfatório, mas para os moradores 

de Nova Mutum, insatisfatório. 

Etapa 03 – Geração de 

alternativas 

Premissa útil: quanto mais 

possibilidades de soluções 

surgirem, maior a chance de 

satisfação das expectativas. 

Nessa etapa de construção, a 

técnica prevê a participação 

ativa dos envolvidos para 

contribuir com seus requisitos, 

evitando a elaboração de 

propostas divergentes das suas 
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Características dos wicked 

problems 
Contextualização com o objeto da pesquisa 

Possibilidades de 

contribuição do DT 

necessidades. 

4) Não há teste imediato e 

definitivo de uma solução 

para wicked problem. 

O processo de reassentamento tomou vários 

anos do projeto de construção da barragem e 

foi marcado por diversas ações e intervenções 

do poder público e, principalmente, pelos 

responsáveis pela obra. Cada ciclo de decisões 

gerava efeitos encadeados e que demandavam 

gerência pelas autoridades envolvidas. Até o 

momento, dados os diversos ciclos reativos 

percebidos junto aos sujeitos afetados, não é 

possível afirmar que o fenômeno do 

reassentamento está estabilizado e sua 

configuração é a definitiva. 

Todas as etapas 

Premissa útil: o método 

contempla ciclos constantes de 

feedbacks e interações, com 

possiblidade de retroação à 

fase anterior para correção de 

rumos e remodelagem. 

5) Toda solução para um 

wicked problem é uma 

"operação de tiro único". 

Por se tratar de experimentações no espaço 

social vivo, contemplando todos os contextos 

da vida social (como trabalho, família, lazer, 

vida religiosa), as ações empregadas 

repercutiram diretamente sobre a vida dos 

atingidos pela barragem.  

Etapa 04 – Classificação das 

alternativas 

Ferramenta útil: prototipação. 

Ao permitir testar a aplicação 

das possíveis soluções, 

proporciona experiências 

simuladas das consequências 

das diversas opções 

disponíveis, sem, no entanto, 

lidar com as consequências 

definitivas da solução 

implementada. 

6) Wicked problems não 

têm um conjunto 

enumerável de soluções 

em potencial, nem existe 

um conjunto bem descrito 

de operações permitidas 

que possam ser 

incorporadas ao plano. 

O processo de construção das alternativas 

disponíveis deve assegurar flexibilidade e 

adaptabilidade para responder às expectativas 

dos afetados ao longo do projeto. Isso porque 

essas expectativas são inconstantes e a relação 

de confiança existente entre o tomador da 

decisão e os afetados influencia na disposição 

para negociar perdas e ganhos. Mesmo que os 

atingidos desejassem não ser realocados, os 

decisores deveriam construir soluções 

criativas o bastante para gerar uma percepção 

de satisfação. 

Etapa 03 – Geração de 

alternativas 

Premissa útil: o método 

incentiva a adoção de 

abordagens criativas para 

identificação dos caminhos 

das soluções, partindo da 

premissa de que as propostas 

devem ser construídas e não 

simplesmente impostas por 

atores de autoridade. 

7) Todo wicked problem é 

essencialmente único 

Ainda que construção de barragens seja um 

empreendimento presente em dezenas de 

países, gerando comunidades realocadas, cada 

caso se mostra único e demanda formas de 

abordagem próprias. Suas características e os 

fenômenos percebidos na realidade são os 

insumos determinantes para as definições dos 

problemas que afetarão o caso tomado. Adotar 

um conjunto pronto de medidas e 

encaminhamentos, que pode ter dado certo em 

outro contexto, ignorando as dores que surgem 

ao longo do processo, não é o modelo mais 

adequado de conduzir o processo decisório de 

reassentamentos. 

Etapa 01 – Definição do 

problema 

Premissa útil: atributos da 

empatia, por meio da 

compreensão das 

características e peculiaridades 

daquela situação específica. 
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Características dos wicked 

problems 
Contextualização com o objeto da pesquisa 

Possibilidades de 

contribuição do DT 

8) Todo wicked problem 

pode ser considerado 

sintoma de outro 

problema 

A problematização que emerge no processo de 

reassentamento involuntário implica a 

descoberta de uma série de problemas, 

interdependentes ou autônomos. A abordagem 

de solução dos problemas pode ocasionar a 

geração de outros problemas, igualmente 

complexos. Por exemplo, os reassentados se 

queixam dos gastos com energia elétrica em 

Nova Mutum, porém, esse problema seria 

oriundo da condição das novas moradias, uma 

vez que nas casas de Velha Mutum não se 

fazia necessário o uso contínuo de aparelhos 

de ar condicionado. Os moradores não 

compreendem como pagam tão caro pelo 

fornecimento de energia se residem a alguns 

quilômetros de uma usina hidroelétrica, cuja 

construção foi a responsável pela perda de 

suas moradias originais. 

Etapa 05 – Escolha 

Ferramenta útil: feedbacks e 

atenção a novos problemas, a 

fim de manter o ciclo 

interativo vivo. Devem ser 

adotadas estratégias de 

comunicação e de criação de 

novas soluções para corrigir 

os problemas que surgem após 

o ciclo anterior de 

intervenção. O surgimento de 

novos problemas é um 

elemento constante do método 

e a última etapa não encerra o 

ciclo, mas pode dar início a 

outro. 

9) A existência de uma 

discrepância 

representando um wicked 

problem pode ser 

explicada de várias 

maneiras 

O processo de reassentamento involuntário 

contempla um fenômeno incomum ao 

processo decisório tradicional, que é a 

separação entre o universo do tomador da 

decisão e dos atingidos por essa decisão. 

Nesse contexto, as premissas adotadas pelos 

construtores podem não se identificar com as 

dos atingidos. Uma razão de insatisfação dos 

moradores da Velha Mutum é residir longe do 

rio que banhava sua comunidade. A relação 

daquela comunidade mantida com o rio pode 

jamais ser compreendida pelas autoridades do 

projeto, mas é a razão que explica uma série 

de problemas enfrentados por ocasião da 

desmobilização, e que foi desconsiderada no 

processo de construção das soluções. 

Etapa 01 – Definição do 

problema 

Ferramenta útil: dedica-se 

tempo e recursos para o 

desenvolvimento de uma 

relação empática com os 

afetados e para observá-los no 

contexto das dores que eles 

têm experimentado. Essa é a 

oportunidade de construir 

entendimentos sobre as 

pessoas e sobre o contexto 

para orientar as decisões 

tomadas nas etapas seguintes. 

10) O planejador não tem 

o direito de estar errado 

Por não se tratar de um ambiente controlado, 

como é um laboratório de pesquisa e testes, as 

falhas cometidas neste contexto podem 

implicar consequências desastrosas às vidas de 

uma comunidade inteira. Tal como essas 

pessoas amargarão os efeitos danosos dessas 

decisões, os responsáveis serão censurados e 

cobrados pelo tempo em que os efeitos de suas 

ações perdurarem. Portanto, a 

responsabilidade pelo erro é diretamente 

proporcional aos danos causados às pessoas 

tocadas pelas ações. 

Etapas 04 e 05 – Classificação 

das alternativas e Escolha 

Premissa útil: considerando 

que a falibilidade é inerente às 

ações humanas, as duas 

últimas etapas do método 

contemplam ciclos de testes, 

feedbacks e correções para 

evitar a implementação de 

uma solução danosa. Se, 

embora adotados esses pontos 

de controle de qualidade, a 

solução implementada 

provoque efeitos colaterais 

danosos, a última etapa propõe 

a continuidade do vínculo 

entre decisor e afetado para os 

devidos ajustes e correções. Se 

a abordagem dos wicked 

problems não tolera a 

ocorrência de falhas pelo 

planejador, o DT não admite o 

abandono dos afetados pela 
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Características dos wicked 

problems 
Contextualização com o objeto da pesquisa 

Possibilidades de 

contribuição do DT 

decisão à sorte de seu destino. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Rittel e Webber (1973), Bazzerma e Moore (2014) e Vianna et al. 

(2013) 

 

A análise apresentada acima revela como as características de wicked problems se 

manifestam no contexto desta pesquisa, qual seja, no evento de um reassentamento 

involuntário causado pela construção de uma barragem. Em paralelo, vislumbraram-se 

oportunidades de intervenção em cada desafio enfrentado com apoio das contribuições do DT, 

a fim de lidar com as indefinições e não linearidade dos problemas inerentes ao caso 

pesquisado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando a premissa de que tomada de decisão é um processo complexo e 

partindo do aporte teórico a ser analisado, esta pesquisa procedeu à análise dos eventos 

relacionados ao reassentamento involuntário de Nova Mutum Paraná sob o aspecto do 

processo decisório, com suporte nas teorias de tomada de decisão e de reassentamentos 

provocados por construção de barragens. Esse exame forneceu parâmetros para compreender 

as ações adotada pelo tomador da decisão (consórcio construtor da usina de Jirau), investigou 

se o produto dessa decisão está convergente aos interesses que motivaram a desmobilização 

da comunidade, bem como permitiu propor uma estratégia de abordagem para tomada de 

decisão em cenários complexos de alto impacto social com apoio em técnicas e princípios da 

abordagem do design thinking. 

Para tanto, foram coletados dados primários e secundários. Os dados primários se 

constituíram dos achados obtidos através dos documentos oficiais relacionados ao processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento, bem como das entrevistas semiestruturadas 

aplicadas junto aos 32 residentes oriundos do reassentamento. Os dados secundários foram 

obtidos através de pesquisas realizadas por outros pesquisadores. 

Os eventos do processo decisório afeto ao reassentamento involuntário de Nova 

Mutum Paraná foram analisados sob uma matriz de equivalência de conceitos entre a teoria 

do processo decisório e as técnicas do DT, que resultou em uma categorização de cinco fases.  

Quanto à primeira fase, identificou-se que, embora tenha havido iniciativas de 

envolvimento da população numa estrutura formal de gestão (comitês, centros de audiência 

popular, diagnóstico participativo), não há evidências de que tais espaços de manifestação 

tenham sido efetivamente utilizados pelos atingidos durante o processo deliberativo. Também 

não se evidenciou espaço para a construção das características do coletivo enquanto o todo 

que esse representa, que se difere da soma dos anseios particulares. 

Nesse ponto dos resultados se verificou que, apesar de o consórcio haver se 

comprometido com o envolvimento da população no processo de escolha da área e do projeto 

de construção das casas, a escolha da área que abrigou o reassentamento (Nova Mutum 

Paraná) foi uma deliberação exclusiva do consórcio. Seria de se esperar um envolvimento 

mais humanizado por parte do empreendedor na identificação da sua parcela de 

responsabilidade sobre os impactos a serem causados pelo projeto de Jirau. 
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Quanto à geração de alternativas, a partir das contribuições da técnica do design 

thinking, vislumbrou-se que as propostas com as opções de infraestrutura de Nova Mutum 

poderiam ter sido objeto de prototipação, por meio de maquetes, projetos tridimensionais, 

visitas in loco, ou por meio de outras experiências vivenciais que permitissem à população 

entrar em contato efetivo com os projetos e, assim, pudessem manifestar opiniões e pontos de 

melhoria.  

No entanto, a decepção em massa quanto à infraestrutura deficitária, agravada pela 

falta de perspectiva econômica, levou, segundo apuração do Ibama, moradores a venderem 

suas casas no reassentamento e migrarem para o vilarejo de Jirau (distante aproximadamente 

20 km de Nova Mutum-Paraná, sentido Porto Velho). Percebe-se que o processo foi marcado 

por uma dinâmica de submissão dos moradores em relação ao modo de operação do 

empreendedor, especialmente quanto à apropriação das novas moradias, o que dificultou a 

adaptação dos moradores e, por conseguinte, a criação de laços de pertencimento.  

Os dados coletados sobre as fases do processo decisório, que refletem os impactos da 

efetiva tomada de decisão demarcada por todas as ações e eventos em torno do 

reassentamento da população atingida, revelam diversos traumas e prejuízos sociais 

percebidos pela comunidade e pelo órgão estatal incumbido do acompanhamento do processo. 

As entrevistas com parte dos moradores de Nova Mutum Paraná permitiram 

evidenciar o retrato da situação colhido atualmente e revela a ausência de condições mínimas 

para o amadurecimento completo daquele reassentamento conforme orienta a teoria de 

Scudder (2012). Essa evidência denota o altíssimo risco de fracasso irreversível do 

reassentamento de Nova Mutum. Por essa análise, é possível projetar que aquele espaço 

sofrerá um dos dois desfechos: ou se tornará cada vez mais deserta com a desmobilização de 

todos os reassentados, ou se converterá em aglomerado urbano com outra finalidade diversa 

de uma comunidade de reassentamento, especialmente se outro empreendimento se instalar 

nas proximidades e promover mais uma onda de mudanças no local. 

A efetividade de decisões em contextos equivalentes (sistemas complexos sujeitos a 

impactos sociais) se orienta por premissas e fundamentos próprios. As ações do tomador da 

decisão devem se orientar à mitigação dos riscos que podem levar a comunidade reassentada 

ao empobrecimento (CERNEA, 1999). Esses riscos são: perda da terra, perda de emprego, 

perda da habitação, marginalização, insegurança alimentar, aumento da mortalidade, perda de 

acesso a recursos comuns e desarticulação social. O afastamento desses riscos, somado a uma 

abordagem flexível e participativa, conduzirá a uma tomada de decisão com resultados 

efetivos no contexto de reassentamentos involuntários por construção de barragens. 
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Barragens mal planejadas e implementadas podem devastar os sistemas 

socioeconômicos locais, deixando as pessoas sem alternativas comparáveis e aceitáveis 

(WORLD BANK, 2004). 

Destaca-se como limitação do estudo o baixo número de entrevistados frente ao total 

de pessoas que foram sujeitadas ao reassentamento, pois a maior parte já não se encontrava na 

Vila de Nova Mutum, mas em local desconhecido pelos vizinhos. Também não se logrou 

êxito em encontrar alguns moradores que optaram pela indenização para colher deles também 

suas percepções. 

Em relação a pesquisas futuras, recomenda-se a continuidade da observação do 

reassentamento de Velha Mutum a fim de verificar, em definitivo, o alcance ou não do estágio 

4 da teoria de Scudder (2012), o que somente pode ter uma conclusão definitiva depois de 

sobrevinda a segunda geração de reassentados, permitindo a sustentação econômica, social e 

política da comunidade. 
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