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Resumo 

 
Este trabalho tem como objetivo observar as diferentes percepções aos riscos naturais 

relacionados à zona costeira no município de Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Assim 
como, observar em que medida essa percepção esta conectada com elementos exteriores a escala local, e 
como ela se estrutura através de laços globalizados.  

Os estudos sobre percepção do risco ganham importância na atualidade, pois estão diretamente 
relacionados com a possibilidade de efetivação de políticas públicas de gestão e controle de desastres 
naturais que atingem as mais diversas regiões do globo. Essas políticas devem estar em sintonia com a 
“cultura” do risco local e encontram dificuldades de implementação se aparentarem uma completa 
exterioridade à realidade do local (VEYRET, 2007). Portanto, a busca por modelos que contenham os 
elementos que estruturam a percepção do risco assume um papel fundamental na modernidade 
(SJÖBERG, 2001). O primeiro conceito que fundamenta a nossa análise é o conceito de risco. Entendido 
como o momento de suspensão entre a eminência de efetivação de um desastre e a real ocorrência deste 
evento. O risco somente assume importância nesse período, e perde o sentido quando o perigo ou a 
catástrofe se realizam de fato. Como Ulrich Beck demonstra: “O conceito de risco, delimita, portanto, um 
peculiar estado intermediário entre segurança e destruição, onde a percepção dos riscos ameaçadores 
determinam pensamento e ação” (BECK, 2000: 10) Justamente essa estruturação de percepção dos riscos 
é que nos interessa.  

A percepção se estrutura como uma construção social em resposta aos diversos estímulos que 
recebemos das mais diversas fontes que nos rodeiam no cotidiano. Assim, ele não pode ser entendido 
longe do seu contexto social, econômico e cultural. E também se torna cada vez mais complexo, a medida 
que os estímulos se multiplicam, originados em diversas fontes, tornando o trabalho de qualificação da 
percepção do risco mais trabalhoso.  

Como diversos autores demonstraram entre eles Anthony Giddens, Ulrich Beck e Yi-Fu Tuan, na 
atualidade, a expansão do conhecimento humano sobre a dinâmica da natureza criam novos ambientes de 
confiança, baseados na segurança oferecida pela tecnologia e pelo conhecimento científico. Além disso, 
os meios de comunicação divulgam os mais diferentes tipos de desastres em tempo real e esses eventos 
podem ser associados a processos que atuam em escala global, como o efeito estufa e o aquecimento 
global. Portanto, como esses diferentes processos reestruturam a percepção sobre o risco?  

No intuito de oferecer alguns elementos empíricos a essa discussão utilizamos dados coletados 
em pesquisa de campo no município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, realizado junto a disciplina de 
Estágio de Campo 1 intitulado “Estudo da Percepção Ambiental: município de Arraial do Cabo (RJ)”. 
Nesta pesquisa aplicamos questionários em diversos pontos da cidade com questões relativas à 
vulnerabilidade e a percepção da população aos riscos naturais relacionados à zona costeira. Porém, neste 
trabalho utilizaremos os dados obtidos com apenas uma questão: Você acha perigoso morar perto da 
praia? Se sim, qual o perigo? Com as respostas à essa pergunta obtivemos uma grande diversidade de 
respostas. Tentamos categoriza-las pela escala envolvida no risco descrito pelo entrevistado, objetivando 
demonstrar o quão complexa é a construção da relação de confiança ou risco na modernidade. A partir 
dessa diferenciação escalar e de elementos que compõem a percepção do risco, pretendemos analisar os 
fatores que ajudam a compor esse quadro. Algumas aproximações podem ser feitas através da análise dos 
meios de comunicação que informam a população, ou religião. Contudo, este primeiro esforço de analise 
dos ambientes de risco na modernidade nos ajuda a mostrar a sua construção compósita, de diferentes 
escalas e diferentes fontes.  
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1. Introdução  
 
 O presente trabalho é um desdobramento de uma pesquisa realizada em uma 
disciplina do curso de graduação, no ano de 2007, do departamento de Geografia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era avaliar a percepção 
e a vulnerabilidade ao risco ambiental no município de Arraial do Cabo, estado do Rio 
de Janeiro.  
 Esse tema de pesquisa tem na atualidade uma importância fundamental. Pois as 
diferentes percepções a riscos ambientais são mediadoras das ações que os indivíduos e 
grupos sociais adotam na sua relação com o meio ambiente, o seu conhecimento e 
fundamentação teórica são imprescindíveis para uma efetiva gestão e analise dos riscos. 
 Para o entendimento da percepção dos indivíduos e grupos sociais a diferentes 
ambientes devemos estar atentos aos seus componentes. A percepção entendida como 
resposta dos sentidos aos estímulos externos (Tuan, 1980), é composta por diversos 
elementos, onde uma das noções fundamentais é a noção de valor. O que tem valor para 
nós é percebido de forma diferente dos demais estímulos e essa definição está 
relacionada com elementos da cultura, da economia e da psicologia social. 
 Na sociedade contemporânea a quantidade de estímulos a que somos expostos 
alteram sensivelmente a nossa noção de valor, assim também modificando a nossa 
relação e as nossas atitudes com o ambiente em que vivemos. Não devemos também 
concluir que a globalização mudou todas as relações espaciais em definitivo, mas sim, 
que os novos elementos da sociedade globalizada tornam a construção da percepção aos 
riscos uma construção mais complexa. 
 Sendo assim, nosso objetivo neste trabalho é demonstrar algumas das 
características dessa nova composição da percepção do risco em relação com as 
características da modernidade, ou seja, como a sociedade moderna agrega elementos na 
estruturação da percepção do risco. 
 O nosso procedimento adotado é a analise de variáveis coletadas em uma 
pesquisa do tipo survey realizado no município de Arraial do Cabo em Outubro de 
2007. O cruzamento de algumas dessas variáveis nos mostrará alguns elementos da 
estrutura da percepção do risco na modernidade. 
 Na primeira seção faremos uma discussão das relações entre os conceitos de 
risco e modernidade, usando principalmente da idéia de Anthony Giddens e Ulrich 
Beck, teóricos da sociologia que estudam as características da sociedade moderna e a 
sua implicação nas definições de ambientes de risco e segurança. Na segunda seção 
analisaremos como as respostas as perguntas relativas à percepção do risco se 
enquadram nesse novo contexto.    
 
2. O risco e a modernidade 
 
 Quando tratamos de risco, tratamos de um conceito que apresenta uma gama de 
discussões acerca de suas limitações e abrangência. Uma primeira aproximação a ser 
feita deve ser a da diferenciação do risco e do perigo. Geralmente o risco é aceito como 
a probabilidade da ocorrência de um determinado evento, a uma incerteza em relação ao 
futuro e também a valorização humana dada aos efeitos que esse evento pode causar. Já 
o perigo se trata do evento com potencial de danos e perdas humanas e materiais (Castro 
2000; Castro et alli,2005). Esta definição também coloca uma dose de subjetividade na 
delimitação do que seja um verdadeiro “evento perigoso”, pois a percepção de um 
eventual perigo muda ao longo do tempo e do local. 



 Uma maior dose de subjetividade é acrescentada ao conceito do risco pela sua 
natureza contrafatual (Giddens, 1991: 135). O risco só existe na possibilidade de que 
um evento catastrófico ocorra, mas no momento em que ele ocorre o risco deixa de 
existir.  
 

O discurso do risco começa onde a confiança em nossa segurança termina, e 
deixa de ser relevante quando ocorre o potencial catástrofe. O conceito de 
risco delimita, portanto, um peculiar estado intermediário entre segurança e 
destruição, onde a percepção dos riscos ameaçadores determinam pensamento 
e ação. (BECK, 2000: 10)    
 

Sendo assim, os riscos estão inseridos em um campo de incertezas e conjecturas 
relativas ao futuro. As atitudes tomadas em um mundo composto por uma grande 
diversidade de ambientes repletos de incertezas e riscos é tema de diversos debates e faz 
parte do campo de estudo da percepção do risco. O seu estudo está se tornando na 
atualidade um instrumento fundamental na formulação de políticas públicas que tenham 
que lidar com a avaliação dos riscos, pois a percepção da população afetada pode definir 
o sucesso ou o fracasso de um projeto, (Sjöberg, 2001; Wlodarczyk & Tennyson, 2003). 
Portanto, a composição da percepção deve ser vista como uma construção social, onde 
os elementos que constroem a noção do risco e do perigo em relação a um ambiente, ou 
a uma situação, estão diretamente ligadas às características econômicas, sociais e 
culturais de uma população e de um momento histórico (Veyret, 2007).    

 
Somente se entendermos o risco em termos de uma construção, podemos 
entender sua indefinível ‘essência’. Os riscos não podem ser compreendidos 
fora de suas materializações em mediações particulares, sejam estas 
científicas, políticas, econômicas ou populares. (van Loon apud BECK, 2000: 
10) 

 
 Mas o que queremos explorar mais profundamente são as relações dessa 

construção social que é a percepção do risco com os elementos que caracterizam a 
sociedade moderna. Reconhecidamente, a modernidade tem mudado a natureza do que é 
assumido como risco, tanto nas relações sociais, como nas relações com o espaço e, 
conseqüentemente, altera a percepção dos indivíduos. De acordo com a análise feita por 
Anthony Giddens sobre as conseqüências da modernidade, os ambientes de risco no 
período atual têm um perfil específico se comparado às características de outros 
períodos: (Giddens, 1991:126): 
  
1 – Globalização do risco no sentido de intensidade, ou seja, riscos que ameaçam a 
sobrevivência de toda a humanidade, os riscos não respeitam mais fronteiras ou classes 
sociais estando socializados por todos os grupos; 
2 – Globalização do risco no sentido da extensão que assumem, agora sendo a extensão 
de todo o planeta. Os mecanismos de controle não se encontram mais na escala local, 
mas sim perdidos em uma escala global onde os efeitos podem ser sentidos por todos do 
planeta; 
 
3 – O risco natural agora deriva do meio ambiente criado, ou natureza socializada, que 
altera a relação do homem com o meio físico através do maior conhecimento de seus 
mecanismos; 
 



4 – O desenvolvimento de riscos institucionalizados através de normas e regras que 
fazem que o risco seja parte do jogo; 
 
5 – Conhecimento do risco enquanto risco e a impossibilidade de modificar essa 
incerteza em crença em alguma religião ou deidade; 
 
6 – Consciência pelo grande público que conhece, pelo menos um pouco, os 
mecanismos e instrumentos de perícia, e por último; 
 
7 – Consciência das limitações da perícia: todos sabemos que os sistemas peritos tem 
falhas. 
 
 As diferenças da modernidade em relação a outros tipos de sociedade podem 
também ser percebidas em relação aos ambientes de riscos e de confiança. De acordo 
com o trabalho de Giddens existem contrastes marcantes entre as conexões que são 
feitas entre confiança e risco, e entre segurança e perigo na modernidade. A 
característica marcante dessa mudança é a perda de importância das relações que são 
estruturadas na perspectiva do lugar. A pequena extensão das relações sociais nas 
sociedades pré-modernas garantia que estas fossem mais sólidas ao longo do tempo.  
 

Quero aqui enfatizar a importância das relações localizadas organizadas em 
termos de lugar, em que o lugar ainda não foi transformadas pelas relações 
tempo-espaço distanciadas. (...) A localização nos contextos pré-modernos é 
o foco de, ou contribui para, segurança ontológica de maneiras que são 
substancialmente dissolvidas em circunstâncias de modernidade. 
(GIDDENS, 1991: 105) 
 

 Essa relação é alterada na modernidade pelos mecanismos que a caracterizam 
enquanto período distinto das demais ordens sociais. A modernidade é estruturada por 
elementos que a tornam uma ordem social dinâmica e globalizante que modificaram 
substancialmente a relação do tempo com o espaço. Os fatores que caracterizam a 
natureza dinâmica da modernidade são: a separação do espaço-tempo, o desencaixe dos 
sistemas sociais e a ordenação/reordenação reflexiva da sociedade (Giddens, 1991: 25). 
 A separação do espaço com o tempo foi o rompimento das relações no tempo e 
no espaço baseadas nas relações com o local. Teve início pela normatização do tempo, 
através de mecanismos de esvaziamento, como a mensuração padronizada para todas as 
sociedades, tornando o tempo um elemento “vazio” de conexões com o local. Após a 
formação do “tempo vazio” a formação do “espaço vazio” formou-se a partir da 
separação do espaço com um local específico. Esse mecanismo estruturou se a partir do 
conhecimento progressivo e sistemático de todo o globo, que permitiram que o espaço 
tornar-se independente de qualquer região ou lugar específico. 
 Outro mecanismo da dinâmica da modernidade é o desencaixe dos sistemas 
sociais, entendidos como deslocamentos das relações sociais de contextos de relações 
locais para sistemas estruturados em extensões indefinidas (Giddens, 1991: 29). Essas 
relações são realizadas pela mediação de sistemas abstratos: sistemas peritos, ou fichas 
simbólicas que deslocam as interações sociais do seu contexto local. Ambos os 
mecanismos dos sistemas abstratos dependem da confiança na fidedignidade dos 
agentes e das instituições que a modelam. 
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O primado do lugar nos cenários pré-modernos tem sido destruído em 
grande parte pelo desencaixe e pelo distanciamento espaço-tempo. O lugar 
se tornou fantasmagórico porque as estruturas através das quais ele se 
constitui não são mais organizadas localmente. O local e o global, em outras 
palavras, tornaram-se inextricavelmente entrelaçados. (GIDDENS, 1991: 
110)  

  
O entendimento desses dois mecanismos é interessante, pois relaciona as 

interações de diferentes escalas moldadas nos ambientes de riscos modernos e nos 
permite visualizar o seu caráter fortemente geográfico. Além de demonstrar que os 
elementos que compõem a percepção dos ambientes se torna mais complexa, pois 
interage com uma diversidade de elementos presentes nos mais diversos contextos.  

Assim, queremos observar como esses elementos da modernidade podem ser 
observados em um ambiente de risco natural e como eles se conectam a fatores da 
tradição e da experiência cotidiana dos indivíduos.   

 
3. Analise dos dados 
 

A globalização do risco, entre eles o risco natural, ganha uma nova dimensão 
com o conhecimento do meio físico, ou como Giddens (1991:127) chama “natureza 
socializada”, criando novos medos que são difundidos pelos meios de informação ao 
redor do mundo, nos ajudando a entender o significado do termo “incertezas 
fabricadas”. Esse conhecimento maior sobre as dinâmicas naturais e sobre as fontes de 
danos ao ser humano, acompanhada pela insegurança que a certeza da incapacidade de 
controle das ameaças cria, ajuda a entender o quadro complexo dos ambientes de risco 
na modernidade. (BECK, 2000; GIDDENS, 1991). Adicionados a esses elementos 
temos o que já é tradicionalmente conhecido pelas pessoas que convivem com o 
ambiente, que tem experiências e vivências no local. Este elemento não se torna menos 
importante na formação da percepção do risco.  

Pretendemos dar uma breve visão sobre esse quadro analisando as respostas que 
foram dadas a uma pergunta em nosso questionário. Você acha perigoso morar perto da 
praia? Se sim, qual o perigo? Juntamente com essa variável desejamos definir 
elementos explicativos da variedade de respostas pelo cruzamento com outras variáveis: 
como tempo de moradia e freqüência que vai à praia. 

No universo de 630 questionários, 145 responderam que achavam perigoso 
morar perto da praia, já 485 responderam que não achavam. É no grupo das pessoas que 
sentem medo que deteremos mais atentamente nosso trabalho, mas antes devemos fazer 
algumas induções acerca do universo da população entrevistada. 
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Pela analise das variáveis relacionadas acima a condição de ter medo ou não, 

não está diretamente relacionada com as condições de tempo de moradia e freqüência de 
ida à praia. Notamos que a sensação de medo por morar perto da praia diminui em 6% 
na categoria de pessoas que residem no mesmo lugar por mais de 20 anos, o que não 
chega a ser uma diferença substancial. 

Já em relação à freqüência devemos apontar que a categoria de pessoas que 
freqüentam sempre a praia muda, de 19% para 30%, isso implica em uma mudança de 
comportamento e de atitudes tomadas diante do medo.  

 
3.1 Tipos de medo 

 
Depois de perguntarmos sobre a existência do medo quisemos saber quais são os 

medos sentidos. Com essa pergunta obtivemos uma grande variedade de respostas, mas 
tentamos categorizá-las de uma forma que demonstre a complexidade dos medos na 
modernidade. A generalização que o exercício da categorização impõe elimina muitos 
traços da diversidade de elementos que compõe ambientes de confiança ou risco, mas 
serve ao nosso propósito de chamar a atenção para características marcantes da 
composição do risco. 

O primeiro grupo que devemos destacar é o que denominamos de medos e riscos 
locais. Este grupo, que é a maioria das pessoas que relataram medo, cita eventos que 
ocorrem freqüentemente na região de Arraial do Cabo. Ressacas e enchentes são 
fenômenos que ocorrem na área e mesmo que os danos a pessoas ou residências não 
sejam muitos a proximidade a transforma em um perigo em potencial. Perigos locais e 
ligados à experiência de vida da população, são características importantes desse grupo. 

 
Tipos de medo e risco: Citações: 

Medos e riscos locais 90 
Medos e riscos generalizados 24 
Medos e riscos globais 20 

Tabela 1: Relação do tipo de medo e risco com o total de citações. Fonte: Dados obtidos 
no trabalho de campo (out/2007). 

 
O segundo grupo chamado de medos e risco generalizados está ligado a 

processos naturais, até certa medida comuns, que são percebidos pela sua continuidade e 
suposta acentuação, como perigos em potencial para as pessoas. Achamos que essa 
classe é intermediária aos outros dois grupos, pois a percepção de que eventos citados: 
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Medos e riscos generalizados por tempo de moradia.

13%

29%

13%

45%

Medos e riscos globais por temo de moradia.

17%

11%

28%

44%

como aumento do nível do mar, invasão da maré e revolta do mar; estão relacionados ao 
aumento do conhecimento sobre os processos naturais e a incerteza sobre até que ponto 
esses processos são normais, conhecidos, monitoráveis; ou estão ligados a grandes 
mudanças na natureza.  

Finalmente, o último grupo que notamos, denominamos de medos e riscos 
globais, pois são a manifestação mais clara dos medos difundidos globalmente através 
da mídia e da natureza socializada através do conhecimento de seus mecanismos. Um 
evento como tsunami nunca ocorreu, ao menos em período recente na Região dos Lagos 
(RJ), logo a experiência vivida desta catástrofe deve estar ligada ao tsunami que ocorreu 
na Ásia no final de 2005 e que foi amplamente coberto por todos os meios de 
comunicação devido ao grande número de vitimas. Outra citação feita é em relação às 
mudanças climáticas que atualmente são uns dos principais debates ao redor do mundo, 
juntamente com as discussões de quais seriam as suas conseqüências imediatas nas 
vidas das pessoas e em diferentes lugares; mesmo não existindo muitas certezas sobre o 
tema a percepção do risco já é materializada pelas pessoas como sendo um risco real. 

O último grupo definido acima mostra que efetivamente existe uma mudança na 
natureza dos tipos riscos percebidos, relativos a ascensão do conhecimento do meio-
ambiente e do solapamento do local enquanto escala das relações de risco na 
modernidade. 

 
 A categoria do ambiente criado, ou “natureza socializada” se refere ao 
caráter alterado da relação entre seres humanos e o ambiente físico. A 
variedade de perigos ecológicos nesta categoria deriva da transformação da 
natureza por sistemas de conhecimentos humanos. (GIDDENS, 1991: 129) 

 
 Com esses dados podemos fazer algumas aproximações acerca das origens e das 
atitudes tomadas nessas diferentes tipos de percepções de riscos ambientais. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 



Medos e riscos locais por frequência que vai à praia.
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Em relação ao tempo de moradia notamos que os diferentes tipos de medo não 

têm em conexão direta com o tempo de moradia do indivíduo no ambiente. Isso nos faz 
pensar que a percepção de riscos construídos em uma escala global também não alteram 
a percepção dos riscos em relação de co-presença na escala local. Assim, a percepção do 
risco se torna uma construção mais complexa, porém não excludente de diferentes tipos 
de percepção. 

Quanto à percepção por tempo de moradia compartilhamos da visão de Tuan (1980) 
sobre a diferença de comportamento do nativo e do visitante com o meio, pode ser 
relacionada com a visão do morador que reside há pouco tempo em um local com a do 
mais antigo. No trabalho citado, o autor diz que o nativo encontra-se altamente 
vinculado ao meio que habita, fazendo com que sua percepção a cerca dos fenômenos 
possíveis ou não de ocorrerem, seja geralmente diferente da do visitante. Este é 
acompanhado de sua bagagem cultural, sócio-econômica e até mesmo seu entendimento 
sobre a dinâmica dos fatores físicos (TUAN,1980). 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Este outro cruzamento nos oferece alguns indícios sobre as atitudes tomadas 

com os diferentes tipos de risco. Nos três casos predominam as categorias superiores, 
frequentemente e sempre; e no gráfico do risco global essas foram as únicas categorias 
citadas. Ou seja, os diferentes tipos de risco não interferem nas atitudes e nas decisões 
de ir ou não à praia.  

Neste caso específico podemos conjecturar que esse comportamento se explica 
por fatores culturais, pois no Brasil atualmente a praia é um ambiente altamente 
valorizado; e que a freqüência não tenha relação com o tipo de medo.    
  



3.2 Materialização da insegurança 
 
 Por materialização da insegurança procuramos designar a realização de medidas 
preventivas por parte das pessoas entrevistadas pela pesquisa, conforme a seguinte 
pergunta: Você toma ou já tomou alguma medida preventiva relacionada à proximidade 
com a praia? Se sim: quais? 
 Para um melhor entendimento sobre esta seção, faremos um rápido 
discernimento sobre a confiança nos sistemas peritos e o princípio da precaução, 
inerentes à idéia de representação e gestão do risco.  
 Para Castro et.al.(2005) a não percepção/identificação de riscos ou mesmo a 
aceitação de um nível de risco calculado devem ser creditadas à idéia de confiança. Ao 
se referir a riscos naturais (caso do presente trabalho), a relação entre confiança e risco é 
menor, exceto que haja alguma forma de controle humano (trabalho/tecnologia) sobre 
os perigos existentes. Nesse sentido, podemos qualificar a tomada de medidas 
preventivas como sistemas de alerta e defesa diversos tais qual o controle sugerido. 
 Luhmann (1979 apud Giddens, 1991) diferencia os termos confiança e crença 
sugerindo que o primeiro relaciona-se ao reconhecimento consciente das alternativas, 
com algum cálculo dos riscos reconhecidos, para seguir um curso específico de ação, já 
no segundo as alternativas acima descritas não são consideradas e muito menos a 
assunção das responsabilidades dos possíveis riscos. 
 Essa distinção se faz necessária dado que a representação e a gestão do risco 
dependem da maneira como as sociedades integram ou percebem a ocorrência de uma 
crise ou de uma catástrofe em seu cotidiano (Veyret, 2007). 
 Os atores para a gestão dos riscos são diversos em esferas, podendo comportar 
desde políticos e administradores - nível institucional (planejamento de políticas 
públicas espaciais) - até a coletividade - nível individual e/ou coletivo (as medidas 
preventivas) - na tomada de decisões. Somando-se esta dimensão com a pluralidade da 
espacialização do risco e o princípio da precaução, a complexidade da gestão do risco 
assume mais uma vez a interação de diferentes escalas que se complementam, tendo um 
reflexo particular sobre a coletividade no âmbito das medidas preventivas de ordem 
material, freqüentemente apoiada nos sistemas de alerta e defesa supracitados. 

 
  

Ao compararmos os gráficos acima, podemos obter algumas relações. Os 
moradores mais recentes, que residem na área de estudo a menos de cinco anos 
encontram-se praticamente iguais nos dois grupos, que tomaram ou não tomaram 
medidas mitigadoras. Este fato vem reforçar, para esse estudo, a idéia de Tuan (1980) 



acerca da visão que o residente há pouco tempo possui daquele local, que é semelhante 
à visão de visitantes e turistas. 
 Na faixa dos que moram num período entre cinco e dez anos, notamos a maior 
variação entre os dois grupos. Nesta faixa aqueles que tomaram medidas mitigadoras é 
20% maior do que aqueles que não o fizeram. Podemos supor para isso algumas 
justificativas.  

Uma é a possibilidade de um maior fluxo migratório para o município no 
período correspondente a esta faixa, que seria entre os anos de 1997 a 2002, partindo-se 
da idéia de que há um constante crescimento da especulação imobiliária em direção ás 
cidades litorâneas e interioranas, com a real saída de população das grandes cidades 
para estas, em busca de condições de vida que o “caos” urbano já não oferece, entre 
outros.  

Outra possibilidade seria a construção do sentimento de topofilia ainda em 
curso, ou seja, um maior conhecimento do local residido ainda com traços da visão 
limitada, a certo ponto, do visitante e/ou turista por parte da maioria dos viventes entre 
cinco e dez anos, num reconhecimento do risco pelo tempo vivido e experimentado, 
(ainda carregando certa insegurança) sem uma confiança plena ainda. 

Para aqueles que moram entre dez a vinte anos podemos supor, segundo a 
visualização dos gráficos, que a pouca variação entre os grupos possa ser atribuída a um 
primeiro momento de estabelecimento do sentimento topofílico, decorrente de um 
tempo de residência mais significativo às experiências vividas.  

Podemos identificar a consolidação do sentimento de topofilia ao identificarmos 
que na faixa dos residentes a mais de 20 anos, aqueles que não tomaram medidas são 
mais numerosos do que os que tomaram. Isso permite inferir a maior confiabilidade 
passada pelas experiências vividas ao longo do tempo, transformada em bases de 
confiança para o estabelecimento desse sentimento topofílico com o meio. 
 
4. Considerações Finais  
 
 A percepção do risco no imaginário social retorna ao espaço por meio de ações e 
decisões individuais ou coletivas, como por exemplo, a freqüência de ida a praia, ação 
mitigadora quanto a danos e incerteza e insegurança no meio através de níveis diversos 
do sentimento topofílico. Toda a variedade de exemplos possíveis, e suas causas, 
tornam-se indicadores relevantes a serem considerados por políticas e planejamento 
espaciais. A percepção pode, assim, ser mais um item para tais realizações espaciais, 
por possuir essa capacidade de se materializar. 

Hewitt (1997 apud Castro et.al. 2005), no que tange a questão da gestão do 
risco, identifica um conflito entre a visão unicamente quantitativa e técnica e a visão 
cultural e social, e ainda, que deve haver uma comunhão entre as duas visões. 
Comumente os trabalhos em geral focam apenas a visão técnica e quantitativa, sem 
olhar para a outra visão. Neste trabalho buscamos dar luz a esta visão social. Em vista 
disso concordamos com Hewitt sobre esta necessidade e possibilidade de comunhão das 
duas visões, de modo a melhorar e qualificar as ações de planejamento. 

Sobre a pluralidade da espacialização do risco, como no caso dos naturais, 
Foucher (1982 apud Castro et.al. 2005) afirma que os riscos aumentam com o 
crescimento demográfico e, em escala local, aumentam a partir da urbanização dos 
sítios, freqüentemente vulneráveis como as planícies litorâneas da presente área de 
estudo.  

Vimos também que as condições de materialização e percepção dos riscos são 
diferenciadas na atual sociedade. As pessoas constroem a sua noção de espaços de 



confiança ou risco relacionando diversos fatores, inclusive fatores externos as relações 
ligadas ao local de vivencia. Assim as relações de topofilia ganham em complexidade, 
como a própria noção do risco. Os autores da sociologia aqui estudados nos mostram 
isso: que na sociedade moderna a quantidade de estímulos e de informação a que somos 
submetidos continuamente alteram as nossas relações sociais e espaciais. No entanto, 
como tentamos aqui demonstrar, essas mudanças ainda não são materializadas em 
atitudes diferenciadas, mas este assunto com certeza merece ser melhor explorado.   

A partir disso é possível desenvolver ainda mais este trabalho e seus dados, 
gerando novos trabalhos e pesquisas de âmbitos diferenciados. Algo possível graças a 
riqueza de informações colhidas em campo e a que os autores se propõem a realizar, 
haja meios para tal. Assim continuando a contribuir com a ciência geográfica e inserida 
na temática da análise do risco. 
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