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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi indicar os melhores instrumentos de 
comunicação de riscos a serem utilizados como ferramenta na diminuição da 
vulnerabilidade de moradores de assentamentos precários urbanos sob risco de 
deslizamentos. Este trabalho se utiliza das percepções de risco da população 
residente dessas áreas indicando os melhores instrumentos de comunicação, como 
meio para informar de maneira adequada, educando a população quanto a sua 
função na criação de um cenário de risco, na deflagração de processos e suas 
consequências, criando atitudes para autogestão e resiliência de indivíduos e 
comunidades diante dos riscos de deslizamentos. Para tanto, foram utilizadas 
informações teóricas sobre percepção e comunicação de risco e observações 
práticas coletadas ao longo dos anos de trabalho nestas áreas. Nas conclusões, os 
instrumentos de comunicação foram distribuídos em quatro grupos distintos de 
percepção formados a partir da faixa etária da população. Esses grupos estão 
relacionados com o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro que nas 
últimas décadas vem zelando pela inserção de jovens e crianças no ensino básico 
elevando assim taxa de alfabetização no país. Os quatro grupos são: idosos (> 60 
anos); adultos (25-59 anos); jovens (15-24 anos); e crianças e adolescentes (0-14 
anos). O grupo de jovens é aquele que permite o uso do maior número de 
ferramentas diferentes para sua comunicação e educação enquanto os idosos 
representam o grupo com opções mais restritas. As crianças representam o grupo 
mais importante para respostas a longo prazo e na disseminação na cultura dos 
riscos. Os adultos são melhor informados quando se sentem parte da tomada de 
decisões, sendo eles os maiores responsáveis pelas unidades familiares. Conclui-se 
que o conhecimento do público a que se destina a informação de risco é essencial 
para uma boa comunicação que culmine em ações de autoproteção. 

 

Palavras-chave: comunicação de risco; percepção de risco; deslizamentos; 
assentamentos precários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Risk communication instruments as a tool in order to diminish the 
vulnerability of shanties population under landslides hazard 

 

The main purpose hereof was to indicate the best communication instruments 
to be used as a tool in order to diminish the vulnerability of shanties population that 
are at risk of landslides. This paper deals with the risk perception of local inhabitants 
by pointing out adequate ways of informing the general public; educating them about 
their role as developers of a risk scenario; the outbreak of processes and their 
consequences, thus creating self-management attitudes and both individual and 
collective resilience when faced with the risk of landslides. To that effect, theories on 
risk perceptions and communications and empirical observations that were collected 
over years of work on these areas were used. On the conclusions, communication 
instruments were distributed in four different focus groups made up by members of a 
certain age span. These groups are related to the development of the Brazilian 
education system, which in the last few decades has been striving to include young 
people and children in elementary schools, thereby increasing the literacy rate in 
Brazil. The four groups are: senior citizens (ages 60 and older); adults (ages 25-59); 
young people (ages 15-24); children and teenagers (ages 0-14). The group of young 
people allows a wider use of different tools for their communications and education 
while senior citizens rely on the lowest number of options. Children are the most 
important group when it comes to long-term feedback and spreading the culture of 
risk. Adults are better informed when they feel they are a part of the decision-making 
process, since they are responsible for their homes. The knowledge of the public to 
whom the risk information is intended is paramount for good communications that are 
conducive to self-protection. 

 

Keywords: risk communication; risk perception; landslides; slums. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os deslizamentos de encostas são os processos geológico-geotécnicos que 

mais resultam em vítimas fatais no Brasil além dos prejuízos financeiros e demais 

impactos sociais envolvidos quando da deflagração desses acidentes. 

 O número desses eventos que resultaram em grandes acidentes aumentaram 

significativamente nos dois últimos períodos chuvosos do sudeste e sul brasileiros 

principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro e registraram grande 

número de óbitos. 

 De acordo com os prognósticos apresentados, com as mudanças climáticas 

são esperados eventos pluviométricos intensos e concentrados que tendem a 

favorecer a deflagração de grandes deslizamentos e, portanto, é necessário que a 

população, o governo e pesquisadores estejam preparados para enfrentá-los.  

 Esses processos atingem mormente a população das áreas mais carentes 

dos municípios, pois a necessidade por moradia leva a população pobre a criar 

ocupações espontâneas, resultado da busca individual ou coletiva pela moradia. A 

decisão de onde e como morar é estabelecida a partir da disponibilidade das terras, 

quase sempre encontrada em áreas de baixo valor imobiliário. As margens de rios, 

córregos, cabeceiras de drenagens, aterros sanitários e as encostas desocupadas 

tornam-se alvos de invasões por parte das camadas pobres da população, que 

realizam as ocupações com pouca ou nenhuma infra-estrutura básica e qualidade 

estrutural inferior à necessária para suportar a movimentação dos terrenos.  

 De forma geral, esse problema não se restringe apenas ao Brasil, mas 

concernem a todos aqueles países considerados em desenvolvimento e, portanto, 

esforços internacionais têm sido realizados no intuito de enfrentamento desse 

problema. 

A Organização das Nações Unidas – ONU, por meio da Estratégia 

Internacional para Redução de Desastres – EIRD, instituiu a década entre 2005-

2015 como a “Década para o Aumento da Resiliência das Nações e das 

Comunidades Frente a Desastres”.  

Essa iniciativa foi brindada pelo Marco de Ação de Hyogo (MAH) cujo objetivo 

principal é o de reduzir a vulnerabilidade das nações frente às ameaças naturais e 
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reduzir a perda de vidas humanas e bens sociais, econômicos e ambientais das 

comunidades e países. O MAH define cinco ações prioritárias, quais sejam: 

 

 tornar a redução de risco de desastres uma prioridade nas esferas 

governamentais criando marcos institucionais, jurídicos e normativos; 

 identificar os riscos e tomar as medidas cabíveis no sentido de avaliação, 

monitoramento e criação de sistemas de alerta; 

 desenvolver a compreensão e a conscientização por meio da gestão 

do conhecimento e educação; 

 reduzir os fatores de risco; e 

 preparar para atuação de respostas em emergências e recuperação 

efetiva das áreas impactadas. 

 

 O presente trabalho está enfocado no item “desenvolver a compreensão e a 

conscientização por meio da gestão do conhecimento e educação”. O processo 

educacional que permitem a obtenção de resultados positivos deve estar atrelado ao 

conhecimento do público alvo a que se destina, e no caso do ensino e capacitação 

sobre riscos e desastres naturais, isso não é diferente. Para tanto, esse trabalho se 

utiliza das percepções sobre risco da população moradora dessas áreas localizadas 

em assentamentos precários para indicar os melhores instrumentos de comunicação 

a serem utilizados para tal propósito, como meio para educar, criando atitudes para 

autogestão e resiliência de indivíduos e comunidades diante dos riscos de 

deslizamentos.  

1.1 PRESSUPOSTOS E OBJETIVOS  

 

 O presente trabalho está baseado no fato de que os eventos de 

deslizamentos de encostas afetam sobremaneira aqueles que pertencem à parcela 

da sociedade que apresenta condições sociais e econômicas menos favorecidas e, 

por conseguinte, maior exposição ao risco. 

 A ideia de que a população moradora de áreas de risco, com sua forma de 

ocupar o meio, potencializa a deflagração dos processos de deslizamentos em áreas 

urbanas e passa a ser a maior vítima destes, indica que essa população pode ser 

uma das chaves para o controle e gerenciamento dos mesmos. 
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Assim, este trabalho busca indicar os melhores instrumentos de comunicação 

de risco a serem utilizados como ferramentas para divulgação de informações para 

diferentes grupos de indivíduos com características semelhantes dentro de seu 

universo, que apresentem baixa renda e que sejam moradores de áreas de risco, 

com o intuito de desenvolver atitudes de prevenção, autoproteção e resiliência frente 

aos processos de deslizamento. 

 

 Como pressupostos para o desenvolvimento desse trabalho, têm-se que: 

a) alguns instrumentos de comunicação podem ser mais adequados que 

outros quando se trata de informar/educar moradores de áreas de risco 

que apresentem baixa condição econômica e social; 

b) o público alvo, moradores de áreas de risco com baixa renda, pode ser 

agrupado de acordo com características como gênero, idade, nível de 

escolarização, etc., que influenciam na variação da percepção do 

ambiente e nos tipos de meios de comunicação possíveis de serem 

utilizados para atingí-los. 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta dissertação foi desenvolvida principalmente com base em um grande 

leque de trabalhos técnicos e científicos nacionais e internacionais, publicados em 

diferentes revistas científicas, relatórios de instituições de pesquisas, órgãos 

governamentais e também em sites de internet relacionados ao tema. 

 

A revisão bibliográfica está dividida em temas, sendo: 

 

a) Aspectos conceituais 

 Riscos 

 Deslizamentos 

 Vulnerabilidade social 

 Aceitabilidade de risco, e 

 Gerenciamento de risco 
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b) Percepção ambiental e de risco 

 Aspectos sobre percepção 

 Metodologias de estudo 

 Trabalhos realizados 

 

c) Comunicação de risco 

 Processos comunicativos 

 Instrumentos de comunicação 

 Outros aspectos 

 

As fontes pesquisadas foram escolhidas de forma a abarcar experiências 

científicas, técnicas e comunitárias para que haja diminuição de viés e tendências de 

linhas de pensamento. Também, mas não menos importante, foi a utilização da 

experiência que a autora adquiriu sobre o tema, ao longo de uma década de 

trabalhos desenvolvidos no entorno da temática de riscos geológicos e ambientais, 

principalmente aqueles relacionados aos deslizamentos de encostas.  

 

A partir do arcabouço bibliográfico puderam ser formulados grupos afins de 

moradores de áreas de risco, divididos por faixa etária e nível de alfabetização, cuja 

percepção se mostrou semelhante. Esses grupos puderam ser correlacionados com 

os instrumentos de comunicação mais adequados às suas características. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As catástrofes ou desastres naturais são acidentes que vêm causando 

diversos prejuízos para a humanidade ao longo da história. A Figura 1, elaborada 

pela Swiss Re (2008), mostra a distribuição do número de eventos relacionados aos 

desastres naturais e induzidos pelo homem, a partir da década de 1970, em todo o 

mundo.  

 

 

Figura 1 – Número de eventos relacionados a desastres 
naturais e induzidos pelo homem entre os anos de 
1970-2007.  

                     Fonte: Sigma database apud SWISS RE (2008). 
 

 

Durante os últimos anos, o crescimento mundial no número dessas 

catástrofes tem levado ao aumento da preocupação internacional e nacional sobre o 

tema, acalorando debates entre profissionais técnicos na área de desastres e áreas 

correlatas, políticos, economistas, terceiro setor e outros profissionais. 

Os prejuízos desencadeados por esses processos são diversos e não estão 

relacionados apenas ao contexto social, mas também ao político e financeiro. Ainda 

segundo Swiss Re (2008), as perdas econômicas globais decorrentes dos desastres 

naturais alcançaram a soma de U$ 230 bilhões no ano de 2005, uma quantia 

equivalente a cerca de 0,5% do PIB mundial (Figura 2). 
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Figura 2 – Perdas econômicas decorrentes de catástrofes naturais entre os anos 
de 1970-2005.  

Fonte: Sigma database apud Swiss Re (2008) 
 
 

A maior parte das pessoas que são diretamente afetadas pelos desastres 

naturais é atingida por aqueles processos que estão de alguma forma relacionados 

com o clima, quer sejam de origens climatológica (seca, temperaturas extremas e 

incêndios), hidrológica (movimentos de massa e inundações) ou meteorológica 

(furacões e tempestades). De acordo com a Organização Meteorológica Mundial - 

WMO (2007), órgão da ONU, 75% de todos os desastres naturais são deflagrados 

por condicionantes atmosféricos, e no Brasil, segundo a Secretaria Nacional de 

Defesa Civil - SEDEC (2006), são responsáveis por 96% das ocorrências 

notificadas. 

O número de indivíduos afetados pelos diferentes processos no mundo, entre 

os anos de 1998 e 2007, encontra-se no Quadro 1. 
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Natureza dos 

Processos 

Tipo de desastre Total de afetados (x10³) 

1998-2007   

Climatológica 

Seca 739.747 

Temperaturas Extremas 6.139 

Incêndios 2.255 

Hidrológica 

Inundações 1.288.688 

Movimentos de massa 1.741 

Meteorológica Tempestades e Furacões 389.368 

Quadro 1 - Número de afetados por tipos de desastres.  
Fonte: Modificado de CRED EM-DAT apud GANESHAN e DIAMOND (2009) 

 

No entanto, de acordo com Cerri (2001), no Brasil não existe um banco de 

dados oficiais até o momento que contenha registros sobre a ocorrência de 

desastres naturais e, dessa forma, os dados nacionais existentes que contemplam 

as vítimas e os prejuízos decorrentes de acidentes geológicos são imprecisos e, 

portanto, os seus resultados não são muito confiáveis. Passada quase uma década 

da observação feita pelo autor citado, esse panorama continua atual, sendo os 

registros nacionais mantidos de forma difusa e não sistematizada em diferentes 

instituições espalhadas pelo país. 

Dentre os desastres naturais com maior frequência no país (deslizamentos, 

enchentes/inundações, seca, dentre outros), Cerri (1993) considera que o processo 

de deslizamento é aquele que deve demandar as maiores atenções em seu 

gerenciamento, pois são eles os que apresentam a maior gravidade quando se leva 

em consideração não apenas a perda econômica, mas também a perda de vidas 

humanas.  

O Banco de Mortes por Escorregamentos no Brasil elaborado pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas - IPT (2010) apresenta o número de vítimas fatais 

decorrentes desse processo, no período compreendido entre janeiro de 1988 e abril 

de 2010 (Figura 3).  
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Figura 3 - Número de mortes por acidentes de deslizamentos no Brasil (até abril de 
2010).  

    Fonte: IPT (2010). 

 

Durante esse período foram registrados 2246 óbitos, ocorridos principalmente 

nos municípios mais vulneráveis dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Segundo 

esse Instituto, cerca de 150 cidades brasileiras já registraram óbitos relacionados 

aos deslizamentos.  

Durante o período chuvoso de 2008-2009 (outubro a abril), as chuvas que 

atingiram diversos estados brasileiros, principalmente Santa Catarina e Minas 

Gerais, provocaram a morte de 178 pessoas por eventos de deslizamentos, 

processo esse que voltou a ser manchete nos jornais durante o período chuvoso de 

2009-2010 que registraram, até o mês de abril, 278 mortos principalmente no estado 

do Rio de Janeiro. 

Tendo as chuvas como principal agente deflagrador, as mudanças climáticas 

tão discutidas atualmente são mais uma preocupação sobre o aumento no número 

de ocorrências dos deslizamentos, pois de acordo com os prognósticos 

apresentados pelo Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (2007), o 

aumento do aquecimento global nos últimos anos aponta para um aumento da 
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ocorrência de eventos extremos de chuvas e o consequente aumento da 

vulnerabilidade de áreas já problemáticas caracterizadas pela pobreza, conflitos, 

deficiência no saneamento básico, ausência de políticas públicas, exposição aos 

riscos de caráter geológico e geotécnico, etc., na região sudeste do Brasil. 

Os deslizamentos de encostas não são eventos desconhecidos da 

comunidade científica, técnica e tampouco da comunidade em geral, principalmente 

daqueles moradores de áreas de risco, então por que ainda é o processo que mais 

mata?  Tendo em vista que o deslizamento é o mais importante processo causador 

de vítimas no Brasil, esta pesquisa está enfocada nesse processo.  

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Nos trabalhos sobre riscos e desastres, os conceitos empregados 

apresentam, muitas vezes, variações em seu conteúdo e definição de acordo com a 

área de pesquisa aos quais estão sendo aplicados.  

Lavell (2000) realizou a análise da terminologia de desastres utilizada por 

agências nacionais e internacionais e aponta como as maiores fragilidades 

encontradas: a) a aplicação dos conceitos é realizada de forma despreocupada com 

o seu conteúdo; b) em uma mesma publicação um mesmo conceito é utilizado ou 

interpretado de maneiras diferentes; c) uma mesma agência utiliza terminologias 

diferentes para os mesmos conceitos; e d) uso desatualizado de conceitos que 

evoluíram para conteúdos mais atuais. 

Muitos autores já se debruçaram sobre a problemática dos conceitos de risco. 

Augusto Filho et al. (1990) propuseram uma homogeneização dos termos e 

conceitos em caráter nacional que ainda não foi levada a cabo, ao passo que o 

Ministério do Planejamento e Orçamento da União – MPO (1998) publicou um 

Glossário de termos relacionados com Defesa Civil usado para a padronização do 

linguajar utilizado entre seus técnicos. Uma ampla discussão sobre a terminologia de 

riscos pode ser encontrada em Nogueira (2002). 

Em Zuquette (1993) e Ministério das Cidades (2007) são apresentados alguns 

conceitos (Quadros 2 e 3) com maior ou menor aproximação de sentido. 
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Evento 
Fenômeno com características, dimensões e localização geográfica 
registrada no tempo. 

Evento Perigoso 
(Hazard) 

Representa um perigo (latente) que se associa a um fenômeno de 
origem natural ou provocado pelo homem, que se manifesta em um lugar 
específico. Em tempo determinado, produzindo efeitos adversos nas 
pessoas, nos bens e/ou no meio ambiente. 

Processo 
Perigoso 

Conjunto de fenômenos que antecedem o evento perigoso puro (hazard) 
e que é tomado erroneamente como sinônimo de evento perigoso 
(hazard) que conceitualmente são diferentes. 

Vulnerabilidade 

Característica intrínseca de um sujeito, sistema ou elemento que estão 
expostos a um evento perigoso (hazard), correspondendo à 
predisposição destes em serem afetados ou suscetíveis a perdas. É 
expressa em uma escala que varia de 0 (sem perdas) a 1 (perdas totais). 

Risco 

É a probabilidade de que ocorram perdas (econômicas, sociais e 
ambientais), além de um valor considerado normal ou aceitável para um 
lugar específico durante um período de tempo determinado. É 
considerado o resultado da relação entre um hazard e vulnerabilidade 
dos elementos (seres humanos, residência, entre outros) expostos. 

Quadro 2 - Definições de conceitos por Zuquette (1993). 

 

 

Evento 
Fenômeno com características, dimensões e localização geográfica 
registrada no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais. 

Perigo ou 
Ameaça (Hazard) 

Condição ou fenômeno com potencial para causar uma consequência 
desagradável. 

Suscetibilidade 
Indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos 
em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade 
de ocorrência. 

Vulnerabilidade 
Grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de 
uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou 
processo. 

Risco 

Relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou 
fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou 
econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto 
maior a vulnerabilidade, maior o risco. 

Quadro 3 - Definições de conceitos por Ministério das Cidades (2007). 
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Varnes (1984) define risco como sendo número de perda de vida, de danos a 

pessoas e propriedades, e de atividades econômicas interrompidas devido a um 

fenômeno. No entanto, para Einstein (1997), risco é como uma ameaça (hazard) 

pode conduzir a consequências completamente diferentes, dependendo do uso do 

terreno afetado (risco = hazard x potencial de perdas de vidas). 

Augusto Filho et al. (1990) defendem que o risco representa a possibilidade 

ou probabilidade de ocorrência de algum dano a uma população (pessoas, 

estruturas físicas, sistemas produtivos) ou a um segmento da mesma. É uma 

condição potencial de ocorrência de um acidente. Estes conceitos podem ser 

expressos por uma relação simples: R = P x C, onde R é o risco; P é a probabilidade 

(se quantificada) ou frequência (F) ou possibilidade da ocorrência de um evento; ou 

seja, P é a suscetibilidade (S) de uma área à ocorrência de um determinado evento; 

e C representa as consequências sociais ou econômicas potenciais 

(vulnerabilidade).  

Para Nogueira (2002), risco é a possibilidade (P) de ocorrência de um 

acidente (A) em local e intervalo de tempo específicos e com características 

determinadas (localização, dimensões, processos e materiais envolvidos e 

trajetória), em função da suscetibilidade dos terrenos, tendo como consequências 

(C), danos às pessoas, bens e/ou ao meio ambiente, em função da vulnerabilidade 

(V) dos elementos expostos (fragilidade e nível de resiliência), podendo ser 

modificado pelas ações de gerenciamento (G) existentes ou passíveis de serem 

implantadas. O Ministério das Cidades (2006), em seu livro “Guia de Prevenção de 

Riscos de Deslizamentos em Encostas”, adota este conceito, onde o risco é 

apresentado através da seguinte expressão: R = P (fA) x C (fV) x G-1 . Esse conceito 

de risco também será adotado ao longo deste trabalho. 

Augusto Filho et al.(1990) diferenciam evento de acidente pelo fato do 

primeiro não apresentar consequências danosas sociais e/ou econômicas e o 

segundo refletir esses danos em variados graus, que conforme crescem em ordem 

podem caracterizar desastres.  

Os desastres, segundo Lavell (2000), são aqueles acidentes que superam a 

capacidade de resposta e recuperação normal de uma população, sendo necessária 

a ajuda externa para restabelecer a normalidade anterior. Essa capacidade que um 

sistema, comunidade ou sociedade potencialmente exposta a ameaças possui para 

adaptar-se, resistindo ou modificando-se, a fim de alcançar ou manter um nível 
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aceitável de funcionamento e estrutura é denominada de resiliência. Esta é 

determinada pelo grau em que o sistema social é capaz de organizar-se para 

incrementar sua capacidade de aprender com desastres passados a fim de proteger-

se melhor no futuro e melhorar as medidas de redução de riscos (EIRD, 2004, apud 

NAÇÕES UNIDAS, 2005a, p.9). 

No Brasil, os acidentes e desastres naturais ocorrem em sua grande maioria 

nas áreas correspondentes a núcleos habitacionais de baixa renda (assentamentos 

precários). Essas áreas, passíveis de serem atingidas por fenômenos ou processos 

naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso, são denominadas de áreas de 

risco. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade 

física, perdas materiais e patrimoniais.  

2.2 OS DESLIZAMENTOS E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Os deslizamentos são movimentos de massa de solos, rochas ou detritos, 

gerados pela gravidade e que têm como agente deflagrador a água, principalmente 

aquela proveniente das chuvas.  Diversos são os condicionantes desse processo 

geológico que podem ter origens naturais e/ou antrópicas. 

Os condicionantes naturais são representados por encostas com inclinações 

elevadas, depósitos de tálus e colúvios, concentração do escoamento das águas em 

superfície e subsuperfície e a intensa pluviometria (chuvas) tão característica da 

realidade climática do sudeste brasileiro.  

Os fatores antrópicos estão relacionados às intervenções humanas realizadas 

nos terrenos. O crescimento irregular e desordenado do uso e ocupação do solo nas 

cidades, principalmente nas áreas periféricas, tem causado alterações significativas 

nas condições de estabilidade das encostas. A construção de moradias pela 

população de baixa renda devido à falta de conhecimento técnico e de recursos 

financeiros suficientes apresenta inadequada qualidade construtiva e alteram o meio 

de forma a predispor os terrenos à ocorrência de escorregamentos. As principais 

intervenções antrópicas que estão relacionadas com a instabilização  

das encostas são: 

a) mudança da geometria original das encostas decorrente da execução de 

cortes com altura e inclinação excessivas, que não levam em 

consideração as características geológico-geotécnicas dos materiais, 
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tanto para a construção de moradias como na execução de sistemas 

viários; 

b) mudança na conformação do terreno e na constituição da cobertura 

superficial da encosta, causada pela construção de patamares (“aterros”) 

com o próprio material de escavação dos cortes, sem que seja feita 

compactação adequada, proteção superficial e sistema de drenagem, 

para a posterior implantação de moradias e acessos; 

c) exposição do solo aos processos de dinâmica superficial ocasionada pela 

remoção da cobertura vegetal; 

d) geração de situações críticas de instabilidade nas encostas pelo aporte 

concentrado de águas pluviais e servidas, como resultado direto das 

intervenções realizadas anteriormente e da ausência de sistemas de 

drenagem adequados às áreas de topografia acidentada; 

e) cultivo de espécies vegetais que favorecem a instabilidade das encostas 

como as bananeiras que concentram água em suas raízes e a mandioca 

que após arrancada deixa buracos que servem como concentradores de 

água; 

f) construção de fossas negras que favorecem a infiltração das águas na 

encosta; e 

g) lançamento de lixo ou entulho nas encostas que, além de gerarem 

condições insalubres, são passíveis de deslizarem atingindo moradias 

que estejam à sua jusante.  

 

 A aceleração da urbanização, sobretudo nos países em desenvolvimento, 

veio acompanhada de um crescimento urbano desordenado, ocasionando inúmeros 

problemas socioambientais, como a multiplicação de bairros com infraestrutura 

deficiente, habitações situadas em áreas de risco e alterações nos sistemas 

naturais. Esses problemas geram fatores que contribuem para os acidentes nas 

encostas ocupadas. 

 Hack (2002), investigando dois episódios catastróficos (em fevereiro de 1988 

e janeiro de 2000) ocorridos na cidade de Petrópolis-RJ (Foto 1), concluiu que as 

fortes chuvas de verão não foram as maiores responsáveis pelas calamidades, mas 
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sim uma conjunção de fatores relacionados principalmente à ocupação inadequada 

da terra urbana e aos aspectos topográficos do sítio, somados ao desmatamento de 

encostas, deficiência da drenagem, bem como descaso aos estudos técnicos 

realizados sobre áreas propícias à ocupação.  

 Outro exemplo de como a ocupação catalisa a ocorrência de desastres é o 

deslizamento ocorrido no Morro do Bumba (Niterói), em 06 de abril de 2010, 

deixando 48 vítimas fatais, que teve como principal fator contribuinte o 

assentamento das moradias sobre um antigo lixão, além da elevada precipitação 

pluviométrica. 

 O desastre ocorrido em Santa Catarina em 23 de novembro de 2008 

representa os reflexos de um evento extremo de precipitação ocorrido no Brasil 

(Foto 2). Neste dia uma chuva de 283 mm em 24h provocou vários deslizamentos 

em 51 municípios, 78 mil pessoas desabrigadas e um registro de 137 óbitos. 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Deslizamento em Petrópolis 
(1988) 

    Fonte: Arquivo IPT 

Foto 2- Moradia destruída por escorregamento 
em Blumenau – SC (2008). 

Fonte: Arquivo IPT 

 

2.3 A VULNERABILIDADE SOCIAL 

O conceito de vulnerabilidade é amplamente discutido por diversas áreas de 

estudo dentre elas a da saúde, a química e a geologia-geotecnia. Em todas elas o 

aspecto determinante da vulnerabilidade se dá em decorrência da componente social 

implícita e que está diretamente relacionada com o nível de coesão interna de uma 

comunidade. 



27 

 

Como já mencionado, vulnerabilidade pode ser entendida como o grau de perda 

para um determinado elemento, grupo ou comunidade dentro de uma determinada área 

passível de ser afetada por um fenômeno ou processo (Ministério das Cidades, 2007) e, 

ao mesmo tempo, pode ser vista como um conjunto de condições que quando somadas 

podem tornar um grupo, indivíduo ou comunidade vulnerável a um processo ou 

fenômeno.  

Para Ribeiro (1996), a vulnerabilidade social dos desastres pode ser analisada 

sob duas óticas distintas: pelo nível e o grau de exposição a determinados perigos e 

pela capacidade de absorção e recuperação dos danos produzidos. A primeira reflete o 

perigo potencial de uma estrutura social sofrer um processo de ruptura em decorrência 

de um desastre enquanto a segunda se refere à capacidade da sociedade de suportar o 

impacto de uma ruptura que está ligada diretamente com o estágio e o desenvolvimento 

das relações e condições sociais, ou seja, a resiliência da sociedade perante esse 

processo de ruptura. 

O nível de traumatismo social resultante de um desastre é inversamente 
proporcional ao nível de organização existente na comunidade afetada. 
As sociedades que possuem uma trama complexa de organizações 
sociais, tanto formais quanto informais, podem absorver muito mais 
facilmente as consequências de um desastre e reagir com maior 
rapidez em relação àquelas que não as têm (...) A diversificação e o 
fortalecimento da estrutura social da comunidade constitui uma 
importante medida de mitigação dos desastres. (D.M.C., University of 
Wisconsin, 1986 apud WILCHES-CHAUX, 1993). 

 

Uma vez que a sociedade, com toda a sua teia de relações sociais, define os 

fatores de vulnerabilidade, é somente a partir de suas estruturas que pode haver o seu 

controle e minimização. Essas estruturas são constituídas por três componentes 

distintos e complementares: componentes socioestruturais, urbanísticos e culturais. 

Por componentes socioestruturais podem ser citados o gênero, a faixa etária, o 

nível educacional, a composição familiar, dentre outros.  

O componente sociourbanístico está relacionado com a localização das áreas, 

tipologia das construções, presença ou ausência de equipamentos públicos, condições 

de acessibilidade, etc.  

Por fim, o componente sociocultural está relacionado com o nível de formação 

escolar, programas de informação, inter-relações pessoais e comunitárias, percepções 

simbólicas e culturais, comportamento e percepções frente ao risco de desastres, etc. 
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Dessa forma, o conjunto de parâmetros que estão envolvidos na definição dos 

graus de vulnerabilidade é tão variado que constata-se a existência de vulnerabilidades 

diferenciadas dentro do próprio sistema, consoante a sua organização, distribuição e 

composição social (RIBEIRO, 1996). 

Com relação aos acidentes de deslizamentos, estes ocorrem em maior 

número nos grandes centros urbanos em que não existem políticas habitacionais 

efetivas para a população de baixa renda e há ineficácia no controle do uso e 

ocupação do solo, em contrapartida àquelas áreas em que a ocupação é realizada 

pela parcela da população de média e alta renda.  

Essas áreas caracteristicamente não apresentam infraestrutura básica como 

energia elétrica, redes de água e esgoto e pavimentação e causam impacto sobre o 

ecossistema. São frutos de uma urbanização acelerada em que o meio é ocupado de 

forma incontrolada e irracional levando ao aumento do grau de vulnerabilidade desses 

elementos sob risco que incluem a população (pessoas que moram, trabalham ou 

que estão de passeio na área de risco), construções, obras de engenharia, infra-

estrutura, veículos, características ambientais e atividades econômicas. 

 Para Fell et al. (2005), os fatores que mais influenciam a vulnerabilidade das 

pessoas são: a velocidade e o volume do deslizamento; o grau de proteção do local 

em que as pessoas estão durante o impacto (em um edifício, em um veículo, etc.); e 

os colapsos dos edifícios devido ao impacto do deslizamento. 

Sob o ponto de vista cultural e educacional, é necessário que sejam elaborados 

e implantados programas que agreguem informações relevantes ao aumento das 

percepções individuais e coletivas sobre a condição de vulnerabilidade perante os 

riscos de forma que haja um retorno em forma de ações de proteção desencadeadas 

pelos próprios indivíduos expostos a esses problemas.  Esse tipo de programa deve 

estar associado a programas desde a educação formal e ambiental até a formadora de 

cidadania e cultura de autodefesa e devem ser suportados por instrumentos de 

comunicação adequados ao público a que se destina, utilizando exemplos que estejam 

associados ao seu dia-a-dia e que reflitam a sua realidade, para que o público se 

reconheça como em um espelho e que o material possa informar ensinando sobre 

condutas e tornando os aprendizes em agentes propagadores dessas informações que 

têm o propósito explícito de reduzir vulnerabilidades. 
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A informação que leva à ação é um dos pilares que sustentam o gerenciamento 

de risco e caminha lado a lado com atividades mais técnicas e investigativas e outras de 

cunho mais político. 

2.4 A ACEITABILIDADE DO RISCO 

 No mundo atual, de grandes concentrações populacionais e intensa atividade 

econômica, industrial, social e política, não é possível que se eliminem totalmente os 

riscos ambientais e sociais. Por menores que eles sejam nunca serão nulos e, 

portanto, estes riscos podem ser divididos entre aqueles que são incontroláveis por 

meio de medidas preventivas, e aqueles que são definidos como controláveis 

denominados de riscos admissíveis ou aceitáveis.  

 Para Cardona (1993), risco aceitável representa o valor da probabilidade de 

ocorrência de consequências sociais, econômicas ou ambientais que é considerado 

suficientemente baixo para permitir seu uso no planejamento, na regulamentação do 

nível de qualidade exigida para os elementos expostos ou para fixar políticas sociais, 

econômicas e ambientais afins. Della Rocca (2000) afirma que, de acordo com os 

modelos tradicionais, julgar o nível de aceitabilidade dos riscos e segurança é 

função dos gestores de risco e gestores de políticas públicas. 

 Dentro da aceitabilidade dos riscos, a literatura internacional os divide em 

duas principais escalas: a do risco aceitável e a do risco tolerável.  

 Para a Australian Geomechanics Society (AGS, 2000), o risco aceitável é 

aquele cujos possíveis afetados estão dispostos a aceitá-lo e que se apresentam 

dentro de uma determinada escala em que não se justificam gastos adicionais para 

a prevenção e mitigação do risco potencial; constitui o limite inferior da escala de 

aceitabilidade de risco. O risco tolerável é aquele com o qual a sociedade pode 

conviver, dentro de um intervalo de tempo, de modo a garantir certos benefícios 

desde que esse risco não seja negligenciado e que seja mantido sob monitoramento 

e possa ser reduzido; constitui o limite superior da escala de aceitabilidade de risco.  

 Bandeira (2010 citando Leroi et al. 2005) acrescenta que os riscos toleráveis 

podem variar de país para país, assim como de cidade para cidade, dentro do 

mesmo país, dependendo do histórico do risco de deslizamentos, do sistema de 

posse e do controle do risco. 

 Os riscos toleráveis caracterizam situações cujo incremento deve ser evitado 

tanto quanto for razoavelmente possível, isto é, deve se aplicar o seguinte princípio: 
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o risco deve ser “tão baixo quanto for razoavelmente possível” (“As Low as 

Reasonably Practible”- ALARP).  Segundo Fell e Hartford (1997) existe um nível de 

aceitabilidade dos riscos de escorregamentos em todas as regiões. Vários estudos 

têm sido realizados com o intuito de se estabelecer um nível de risco considerado 

tolerável para possibilitar o desenvolvimento de processos de gerenciamento de 

risco. Um exemplo destes estudos são as diretrizes para as instalações industriais 

com situações de risco, elaboradas pelo Departamento de Planejamento do Governo 

de Hong Kong e adotado para os casos de deslizamentos de encostas (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Limites de risco aceitável, inaceitável e tolerável, adotados pelo Departamento 
de Planejamento do Governo de Hong Kong. 

Fonte: Finley e Fell (1997), adaptado por Augusto Filho (2001). 

  

A International Union of Geological Sciences - IUGS (1997) apresenta 

princípios que devem ser considerados no estabelecimento de critérios para riscos 

aceitáveis ou toleráveis, em especial no que tange aos deslizamentos de encostas: 

a) o risco de uma ameaça sobre um indivíduo não deve ser significativo se 

comparado com outros riscos a que uma pessoa está exposta no dia a dia; 

b) o risco de uma ameaça deve ser passível de redução; 

c) se a possibilidade de perda de vida devido a um acidente de deslizamento 

for alta, o risco de ocorrência desse acidente deve ser baixo; 

d) a população tolerará riscos mais altos dos que os que ela considera como 

aceitáveis se forem incapazes de controlá-los ou reduzi-los em função de 

limitações, sejam elas de qualquer origem; 
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e) riscos mais altos tendem a ser mais tolerados quando já são existentes ou 

quando são restritos a grupos ou funções (ex. trabalhos em minas); 

f) a tolerância é maior quando o risco é natural (encostas naturais) em 

comparação ao risco induzido pelo homem (taludes de corte e aterro); 

g) quando uma encosta é estudada ou tratada com obras de mitigação, a 

tolerância para escorregamentos aí ocorridos será reduzida. 

2.5 O GERENCIAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO 

O gerenciamento de riscos ambientais é um processo que se inicia 
quando a sociedade, ou parcela desta, adquire a percepção de que 
as manifestações aparentes ou efetivas de certo perigo ou ameaça, 
existente em um dado local num determinado momento, podem 
provocar consequências danosas superiores ao admissível por essa 
comunidade (Nogueira, 2002, p.66). 

 

A gestão de risco é um processo de gerenciamento de decisões que envolve 

a definição de necessidades, o reconhecimento das opções aceitáveis e a escolha 

de estratégias apropriadas (Tobin e Montz, 1997). É um processo social complexo 

que envolve ações de planejamento, intervenção e organização, que devem ser 

avaliadas e conduzidas de forma contínua e consistente. 

Nardocci (2000) apresenta as três etapas da metodologia de gerenciamento 

adotada pela U.S. Environmental Protection Agency – EPA (Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA): a primeira corresponde à avaliação de risco (risk assessment) 

e deve ser conduzida com base em análises científicas do agente de risco; a 

segunda etapa é a do gerenciamento de risco (risk management) responsável pela 

avaliação social, política, econômica e moral de alternativas e definição de 

responsabilidades de controle e prevenção; a última etapa corresponde à 

comunicação de riscos (risk communication), entendido como um processo contínuo 

de transmissão de informações e propostas políticas para o público, e de solicitação 

de informações sobre as necessidades e expectativas.  

Quando os deslizamentos causam prejuízos de qualquer ordem, eles passam 

a integrar a categoria dos riscos geológicos. A análise do conceito de risco (R) pode 

ser feita segundo a formulação de Nogueira (2002): 

R = P(A) x C(V)/G 
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 Essa equação propõe que o risco (R) é a probabilidade (P) de ocorrência de 

um evento associado a um determinado perigo ou ameaça (A), que possa resultar 

em consequências (C), danosas às pessoas ou bens, em função da vulnerabilidade 

(V) do meio exposto ao perigo e que pode ter seus efeitos reduzidos pelo grau de 

gerenciamento (G) administrado por agentes públicos ou pela comunidade. Dessa 

forma, pode-se destacar a importância da atuação dos formadores de opinião, das 

respostas de governo e da população diante da possibilidade ou ocorrência dos 

processos de risco uma vez que estes não podem ser eliminados, mas somente 

minimizados por meio de recursos e intervenções diferenciadas. 

O enfrentamento dos problemas decorrentes dos processos naturais é 

composto por diferentes etapas iniciando-se pela necessidade do conhecimento dos 

processos per se (origem, desenvolvimento, raio de alcance, consequências diretas 

e indiretas) e dos elementos sob risco (moradias, indivíduos, empresas, obras de 

infraestrutura, etc). A suscetibilidade da área ao tipo de desastre em foco e a 

vulnerabilidade dos sistemas ali encontrados são os dois fatores básicos 

considerados por Alheiros (1998) para o gerenciamento de áreas de risco. 

Tendo-se o levantamento das ameaças, consequências e vulnerabilidade dos 

elementos em exposição, as medidas de gerenciamento desses riscos devem ser 

planejadas e postas em ação.  

 O gerenciamento deve contar com medidas de prevenção e atuação em 

emergências, sendo as atitudes preventivas apoiadas e integradas entre os mais 

diversos segmentos da sociedade como o setor técnico, político, população em 

geral, ONGs e organismos internacionais. 

Essas atividades, que são necessárias para o gerenciamento dos riscos, 

foram divididas em cinco etapas pelo Office of the United Nations Relief Co-ordinator 

– UNDRO (UNDRO, 1991), na ocasião da implantação da “Década Internacional 

para Redução de Desastres (DIRD)”: 

 

 identificação dos riscos; 

 análise dos riscos; 

 medidas de prevenção de acidentes; 

 planejamento para situações de emergência; e 

 informações públicas e treinamento. 
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Após o término da Década Internacional para Redução de Desastres, foi 

realizada em Hyogo - Japão, no ano de 2005, a Conferência Mundial sobre Redução 

de Desastres que versou sobre a análise das intervenções e trabalhos que foram e 

estão sendo realizados com o intuito de combater os efeitos negativos dos desastres 

naturais. Essa análise levou ao delineamento dos novos caminhos que devem ser 

trilhados no futuro, cujo foco é seguir aumentando a resiliência das nações e 

comunidades frente aos desastres mediante a criação de sistemas de alerta 

centrados nos seres humanos, nas avaliações de risco, na educação e em outras 

atividades que apresentem caráter próativo, integrador e multidisciplinar com o 

objetivo da redução dos desastres. Essas atividades podem ser resumidas como: 

prevenção, preparação, resposta em caso de emergência, recuperação e 

reabilitação das áreas impactadas.  

Para que as metas do Marco de Ação de Hyogo (MAH), mencionadas no 

capítulo 1 – Introdução, sejam atingidas faz-se muito importante que todos os 

esforços no sentido de aumentar a resiliência frente aos desastres ocorram de 

maneira integrada e contando com trabalhos conjuntos dos diferentes setores 

implicados nessa causa: 

 

A colaboração é a base do Marco de Hyogo: os desastres podem 
afetar a qualquer um e portanto são um assunto de todos. A redução 
do risco de desastres deve fazer parte da tomada de decisões 
cotidianas: desde a forma com que se educa filhos e filhas até como 
se planejam as cidades. Cada decisão pode nos tornar mais 
vulneráveis ou, pelo contrário, mais resistentes (NAÇÕES UNIDAS, 
2005b, p.1 - tradução da autora) 

 

Dessa forma, o governo, as comunidades e os indivíduos devem tomar 

atitudes de prevenção com relação ao aumento do número de ocorrências de 

acidentes e desastres da natureza, e atitudes para o enfrentamento das situações 

de emergência e para a recuperação das áreas impactadas.  

Para que haja a integração entre os diferentes atores e para que essa 

integração desencadeie a tomada de uma série de decisões que culminem em 

ações positivas, é necessário que exista um mecanismo adequado de comunicação, 

em que vínculos de confiança se estabeleçam e no qual sejam determinadas as 

funções e responsabilidades de cada um dos envolvidos. 
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Dada sua importância, o papel da comunicação é enfatizado tanto nas etapas 

da “Década para Redução de Desastres” quanto é um dos pilares da “Década para o 

Aumento da Resiliência das Nações e das Comunidades Frente a Desastres”. 

Nessas duas abordagens, a comunicação tem o papel de transmitir informações 

públicas sobre as ameaças e seu enfrentamento, desenvolver a percepção, 

compreensão e a conscientização dos atores por meio da gestão do conhecimento e 

da educação, e realizar treinamentos preventivos. 

 No entanto, realizar os processos comunicativos de maneira que seus 

resultados sejam positivos não é tarefa fácil; é necessário que estes sejam 

adequados para cada um dos seus objetos alvo, tanto em forma quanto em 

conteúdo. Essa adequação só pode ser realizada mediante a caracterização e o 

entendimento a respeito do grau de instrução, conhecimento e percepção que cada 

ator possua sobre o tema de interesse. Sendo assim, o estudo da percepção acerca 

dos riscos naturais apresenta grande importância quando dirige seu olhar a 

trabalhos com o propósito de preservação da vida humana. 

Além do apresentado, a percepção ambiental e de risco também se sobressai 

ao levar em conta as interações entre população, meio e instrumentos de governo, 

que é fator relevante para o delineamento de políticas públicas e criação de 

mecanismos para comunicação sobre riscos em suas mais diversas escalas 

comunitárias.  

Para que a percepção seja utilizada como instrumento na elaboração dos 

meios mais efetivos para a comunicação de riscos no sentido de criar atitudes de 

prevenção, mitigação e enfrentamento dos processos, é necessário responder a 

alguns questionamentos, quais sejam: Como o risco é percebido pelas pessoas que 

vivem nas áreas vulneráveis? Essa percepção é única ou varia de acordo com as 

características de um grupo? De que maneira os grupos reagem perante esses 

riscos? Quais as melhores maneiras para que as pessoas sejam informadas de 

maneira a criar um pensamento preventivo ou mitigatório acerca dos processos a 

que estão sujeitos? 
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3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO 

Percepção é um substantivo originário da palavra latina percípere 

(per = bem + cárpere = apanhar, pegar, captar) que significa apreender bem um fato 

a partir do perceber. A percepção de forma alguma está desvinculada de suas 

relações com o meio circundante e deve ser tratada de forma aprofundada e séria, 

utilizando-se da capacidade de experimentações, conceitualizações e pensamentos, 

uma vez que esta representa o primeiro passo em direção à formação do 

conhecimento.  

A percepção ambiental e de risco começou a ser levada em consideração nos 

anos finais da década de 1960 quando, em 1968, a União Geográfica Internacional 

(UGI) criou a Comissão Homem - Ambiente com o objetivo de desenvolver estudos 

sobre os riscos naturais e suas consequências para o homem.  

Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2007) 

a percepção ambiental nada mais é do que a “tomada de consciência do ambiente 

pelo homem”. Segundo Vernon (1971 apud XAVIER, 1996), o conhecimento do 

espaço, de seus objetos e de sua dinâmica, deve ser valorizado, uma vez que 

possibilita a sensação de segurança e permite o aparecimento de respostas de 

forma apropriada, nos momentos de tomadas de decisões. 

No Brasil, esses trabalhos começaram a ser desenvolvidos na segunda 

metade da década de 1970 por autores como Oliveira (1977 apud MACEDO, 2001) 

para quem a percepção é uma interpretação que visa restituir a realidade objetiva, 

por meio da atribuição de significado aos objetos percebidos.  A partir da década 

seguinte, o aspecto cognitivo das percepções passa a ser importante no 

desenvolvimento de estudos sobre o tema de riscos, como indica Pompílio (1990).  

Rio e Oliveira (1999) ressaltam que os estudos dos processos mentais 

relativos à percepção ambiental são fundamentais para que se melhor compreenda 

as interrelações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, julgamentos 

e conduta. Assim, o estudo da percepção de risco busca compreender as diferentes 

formas com que a população percebe ameaças e reage aos perigos. As pessoas, 

em geral, têm a tendência de negar que se encontram frente a uma ameaça ou 

perigo mesmo que essas situações afetem pessoas próximas. 

Nogueira (2002) destaca a importância dos estudos da percepção para o 

gerenciamento de riscos no sentido de adaptar as políticas públicas para o grau de 
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percepção da população ou modificar essa percepção por meio dos processos de 

educação, informação e comunicação. Dessa forma, a percepção pode ser utilizada 

como uma ferramenta para delinear os processos de comunicação que serão 

utilizados para a criação da cultura de prevenção, autoproteção e capacidade de 

resiliência de pessoas, grupos e comunidades.  

Assim, o papel primordial dos estudiosos da percepção de risco é educar 

capacitando tecnicamente os moradores das áreas de risco e os profissionais de 

outras áreas, por meio da transmissão de conhecimentos, com o intuito de 

transmutar a simples intuição psicológica que possuem sobre os eventos que 

possam ocorrer, em julgamentos mais embasados na fenomenologia dos problemas 

aos quais estão sujeitos, bem como alertá-los sobre como agir em situações de 

necessidade. Essa transferência de tecnologia e análise de resultados deve levar 

em consideração as percepções que variam de acordo com as condições sociais, 

culturais e políticas do público alvo. 

3.1.1 O desenvolvimento das pesquisas psicológicas sobre percepção de 
risco 

No ano de 1970, Paul Slovic foi indagado por Gilbert White sobre se os 

trabalhos que este desenvolvia sobre tomadas de decisão de risco poderiam prover 

esclarecimentos sobre algumas dúvidas referentes aos desastres naturais, e assim, 

Slovic et al. (1974) correlacionaram o comportamento frente a tais ameaças com 

princípios que estavam emergindo de estudos psicológicos sobre probabilidade de 

julgamento e escolhas de risco.  

Nessa mesma década houve um aumento na preocupação sobre o uso de 

pesticidas e energia nuclear e os estudiosos da percepção se voltaram aos riscos 

tecnológicos. Dessa forma, foram crescentes os trabalhos envolvendo a percepção 

de risco devido ao interesse da indústria e governo em ganharem aceitação sobre a 

produção de novas tecnologias.  Esses estudos tinham o objetivo de fornecer um 

sistema psicológico de classificação dos agentes de risco capaz de explicar e prever 

reações a tecnologias específicas, fornecendo orientações para o gerenciamento de 

conflitos sociais decorrentes. 

O primeiro estudo sobre fatores que influenciam o julgamento de riscos foi 

realizado por Starr (1969) que concluia que a sociedade, ao longo de tentativas e 

erros, chegou a um balanço entre riscos e benefícios para diversas atividades, 
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sendo que a aceitabilidade desses riscos variava de acordo com os benefícios 

percebidos. 

Fischhoff et al. (1978) realizaram estudo análogo ao de Starr utilizando-se de 

questionários aplicados diretamente à população indagando sobre percepção de 

risco e benefícios e suas preferências. Esse tipo de trabalho também foi ampliado 

para qualificar e caracterizar as ameaças que supostamente influenciavam na 

percepção e aceitabilidade do risco como o potencial catastrófico, controlabilidade, 

grau de ameaça e voluntariedade. Outra característica desses trabalhos foi a 

utilização de várias escalas de medidas psicométricas para produzir dados 

quantitativos sobre percepção de riscos e de benefícios. Posteriormente, foram 

acrescidas nessas medidas informações obtidas sobre atitudes e geração de 

cenários. Esse arcabouço metodológico foi denominado de Paradigma Psicométrico. 

 Este paradigma assume que o risco é subjetivamente definido por indivíduos 

que podem ser influenciados por uma ampla gama de fatores psicológicos, sociais, 

institucionais e culturais, e assume também que com instrumentos de pesquisa 

apropriados, muitos desses fatores e suas interrelações podem ser quantificados e 

modelados com objetivo de orientar respostas individuais e sociais (comunitárias) 

em face de um risco. 

Por meio das técnicas psicométricas, a aceitabilidade e percepção de risco 

pareciam sistemáticas e previsíveis, e o sistema parecia capaz de identificar 

semelhanças e diferenças entre grupos com relação a percepções e atitudes, 

mostrando que a definição de risco varia entre diferentes pessoas.  

Nesse momento iniciaram-se as discussões sobre as diferentes percepções 

entre os grupos de especialistas e leigos. Os estudos se baseavam na qualidade 

subjetiva da percepção da população e sua divergência frente à percepção 

considerada como objetiva e mais racional dos especialistas.  

Esse aspecto subjetivo estaria influenciado pela dificuldade de entendimento 

sobre as probabilidades, da capacidade manipulatória da mídia que muitas vezes 

omite ou acrescenta informações para levar a um determinado tipo de pensamento e 

conclusões, às experiências pessoais que podem tanto ser positivas para a 

prevenção quanto negativas (falsa sensação de segurança) e a ansiedade perante 

os problemas da vida que tendem a fazer com que o público negligencie perigos 

para que não tenham que tomar atitudes que modifiquem o seu ambiente natural e 

sua rotina. Em decorrência desses fatores, a avaliação de risco do público leigo será 
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baseada em hipóteses com fortes tendências emocionais possuindo forte carga 

subjetiva, o que acaba por gerar um grande viés no momento em que o público 

avalia o risco, o que pode fazer com que essas avaliações sejam, de muitas formas, 

equivocadas. 

Por outro lado, a percepção de especialistas estaria fortemente marcada 

pelas avaliações de risco feitas por profissionais, ou por eles próprios, e formada 

com base nos riscos que foram observados e estudados. Essas percepções são 

muito racionais e objetivas e tenderiam a se aproximar mais da verdadeira amplitude 

dos perigos e ameaças que devem ser enfrentados. No entanto, essa análise, 

muitas vezes, pode apresentar um viés desencadeado pelo excesso de confiança 

nos dados em que se baseiam. 

Com o passar do tempo, os trabalhos desenvolvidos nessa área começaram 

a apresentar resultados que mostravam certo grau de subjetividade nos julgamentos 

de especialistas e certa carga racional na percepção do público leigo. 

Hoje em dia, os trabalhos desenvolvidos passaram a enfatizar a qualidade 

das informações e os fatores que afetam os julgamentos do risco e não mais a 

dicotomia existente entre o subjetivo/objetivo. 

Outros resultados consistentes obtidos pelos estudos psicométricos se 

referem à tendência das pessoas de tomarem os níveis correntes de risco como 

inaceitavelmente altos para muitas atividades. A lacuna existente entre os níveis de 

risco percebido e o risco desejado sugere que os entrevistados não estão satisfeitos 

com a forma que o mercado e outros mecanismos regulatórios balanceiam riscos e 

benefícios. No entanto, esses estudos corroboram com as conclusões de Starr 

(1969) de que as pessoas estão mais inclinadas a tolerar maiores níveis de risco 

quando os benefícios também são maiores. Fischhoff et al. (1978) concluem que a 

voluntariedade na exposição é uma chave mediadora na aceitabilidade de risco, e 

que características como temor, familiaridade, controle, potencial catastrófico, 

equidade e nível de conhecimentos também influenciam a relação entre risco 

percebido, benefícios percebidos e aceitabilidade de risco. 

Outra direção tomada por esses estudos se referem ao papel da percepção 

em determinar o grau de impacto resultante de um evento negativo que vai além do 

número de pessoas mortas e feridas ou do prejuízo material. Esses impactos 

secundários se referem a fatores psicológicos, sociais, culturais e políticos  que 

amplificam o risco e são estimulados pela mídia (Kasperson et al., 1988).  
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O método psicométrico foi aplicado em diversos países para que a 

metodologia fosse testada em diferentes ambientes culturais. Nesses trabalhos 

foram avaliados entre 30 e 90 agentes de risco no que se refere aos termos de 

riscos e benefícios percebidos, nível de aceitabilidade e um conjunto de variáveis 

qualitativas (Slovic, 2000). Os resultados foram similares aos resultados americanos 

exceto por uma oscilação nas variáveis qualitativas que explicava a diferença dos 

julgamentos globais sobre os riscos. Outros estudos ampliaram o escopo dos 

trabalhos no que se refere a novos agentes de risco, diferentes populações 

amostradas, diferentes dimensões do risco e diferentes técnicas de análise  

(Della Rocca, 2002). 

Para Brehmer (1987), a variação nos resultados obtidos quando algum 

desses componentes é alterado acontece pois as representações mentais dos 

indivíduos não é única e dependem também de como os problemas são 

apresentados. Sjöberg e Drottzt-Sjöberg (1994) indicam que a percepção depende 

do contexto no qual o agente de risco é empregado, do tipo do agente em estudo e 

das características dos individuos ou grupos que estão participando dos 

julgamentos. Brehmer (1987) verificou que os julgamentos de riscos poderiam ser 

influenciados pela experiência direta do entrevistado e pela experiência indireta 

provocada pela mídia. 

Por fim, apesar de o método psicométrico apresentar inúmeros resultados 

positivos na construção do conhecimento sobre percepção de risco e aceitabilidade, 

este pode ser questionado sob diversos ângulos. O primeiro deles se refere aos 

próprios instrumentos de pesquisa, o uso da análise fatorial como principal método 

de análise e a influência dos pesquisadores sobre os resultados devido à 

interpretação unilateral dos fatores e a escolha das variáveis qualitativas (Della 

Rocca, 2002).  

Outro problema se refere à influência da ordem de apresentação dos fatores 

no julgamento de aceitabilidades, uma vez que o julgamento de riscos e benefícios 

podem ser alterados de acordo com a ordem em que estes são apresentados. Outro 

problema reside no fato de que o risco percebido e a aceitação do risco são medidos 

pelas mesmas variáveis qualitativas. 

 Em trabalho realizado por Slovic (1997), o autor afirma que o público 

demonstra uma baixa preocupação aliada a uma pequena demanda para proteção 
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contra a ocorrência de eventos naturais, quando comparados a problemas 

envolvendo riscos tecnológicos como radiação e acidentes comuns de trânsito.  

As avaliações de situações de risco de escorregamentos no Brasil são 

realizadas, em sua grande maioria, por profissionais de diversas áreas de formação 

com diferentes experiências perante os fenômenos avaliados. Essas avaliações, em 

geral, são qualitativas e apresentam um alto grau de subjetividade. Macedo (2001) 

trabalhou a transformação da avaliação subjetiva em objetiva por meio do 

treinamento de profissionais.  

A percepção de risco é complexa e formada por meio de diferentes fatores. 

Os mecanismos pelos quais as percepções são formadas em cada ser humano 

estão expostos a seguir.  

3.1.2 Processos formadores das percepções de risco 

As percepções são construídas por diversos fatores de origens biológica, 

cognitiva e vivencial que estão sempre interligados, mas que variam de indivíduo 

para indivíduo de acordo com o seu contexto específico de vida.  

A OPAS/OMS (2007) elenca os fatores que mais influenciam na construção 

da percepção de risco. Esses elementos são: 

 medo  expresso pelo temor intuitivo aos perigos (efeito heurístico). O 

indivíduo que sente medo tende a apresentar uma percepção aumentada 

de um risco, o que pode levá-lo a tomar atitudes de evitamento de 

situações perigosas; por outro lado, a ausência do medo pode levar o 

indivíduo a se colocar em situações de maior vulnerabilidade. O medo 

está diretamente ligado aos sentidos e está vinculado com o nível de 

conhecimento e temor sobre uma determinada ameaça; 

 controle  a sensação de controle sobre um determinado risco aumenta 

a percepção de segurança do indivíduo. Isso se dá, pois a sensação de 

controle permite o melhor gerenciamento de uma situação de risco; 

 origem do risco  os riscos naturais tendem a ser subestimados com 

relação àqueles produzidos pelo homem. De forma geral, as pessoas 

tendem a perceber as situações relacionadas com desastres nucleares, 

químicos e efeitos de campos magnéticos gerados por equipamentos de 

transmissão como mais perigosos do que os problemas vinculados aos 
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desastres decorrentes de fenômenos naturais como deslizamentos e 

inundações e a energia radioativa proveniente do sol; 

 escolha  o risco escolhido conscientemente pelo indivíduo é percebido 

como menos perigoso do que aquele que é imposto a ele. Essa variação 

na percepção está diretamente associada à sensação de controle sobre 

uma determinada situação; 

 efeito nas crianças  quando um determinado risco pode afetar tanto um 

adulto quanto uma criança, este tende a parecer mais grave quando afeta 

a criança; 

 riscos novos  os riscos associados a novas tecnologias e novas 

doenças e síndromes tendem a ser vistos como mais graves por serem 

menos conhecidos e parecerem ser menos controláveis tanto individual 

quanto socialmente; 

 conscientização  quanto maior a conscientização sobre um risco, 

melhor a percepção e maior o interesse sobre ele. Quando um risco está 

muito presente na mídia, ele tende a ser levado mais a sério do que 

aqueles que não são amplamente discutidos. O correto uso das 

informações sobre um risco pode levar à sensação de maior controle dos 

mesmos e levar às atitudes de prevenção e enfrentamento; 

 possibilidade de impacto pessoal  quanto maior a possibilidade de uma 

ameaça atingir o indivíduo ou alguém próximo a ele, maior sua percepção 

do risco; 

 relação custo-benefício  se uma intervenção for vista como benéfica, o 

risco a ela associado será visto como menor; 

 confiança  quanto maior a confiança nos agentes de proteção, menor o 

nível de preocupação; 

 memória de risco  as experiências pessoais permitem uma maior 

percepção sobre os riscos. Um indivíduo que passa por uma experiência 

traumática tende a não esquecê-la. Grandes acidentes com massivas 

repercuções também são mais facilmente lembrados, como o acidente em 

Chernobyl e o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas; 

 difusão espacial e temporal  eventos raros são tidos como mais 

perigosos do que aqueles que acontecem no cotidiano. Um grande 
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acidente ambiental é percebido como mais grave do que a violência 

urbana; 

 efeito sobre segurança pessoal e bens  quando um acidente tem 

consequências negativas afetando a vida e os valores indivíduais ele é 

tido como mais perigoso do que eventos sem grandes impactos diretos; 

 equidade  a população acredita que deve haver distribuição equitativa 

entre benefícios e riscos e não admite que sua exposição ao risco traga 

mais benefícios para outrem do que para si mesma; e 

 processo  as instituições ou governos devem demonstrar confiabilidade, 

honestidade e preocupação com os impactos na comunidade e é 

necessário que haja transparência e confiabilidade na comunicação de 

riscos e na tomada de decisões para que não afetem negativamente a 

percepção populacional. Há necessidade de que seja criada uma relação 

de respeito entre os atores de forma que a população também seja ouvida 

e faça parte das tomadas de decisão. 

 

Mileti (1980, apud NÖLKE, 1999) elenca variados fatores de ordem cognitiva 

e experiencial que influenciam na construção individual da percepção de risco 

(Figura 5). 

  

 
Figura 5 - Fatores da percepção de risco.  
                    (+) capacidade de aumento da percepção/ (-) capacidade de decréscimo da percepção 
Fonte: Mileti (1980 apud NÖLKE, 1999). 
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Com relação à figura anterior: 

 a capacidade de avaliação do risco leva em conta os fatores intelectuais 

individuais que podem favorecer o grau de percepção;  

 a culpabilidade dos acidentes remetida à natureza ou à vontade de Deus 

tende a aumentar o grau de percepção; 

 as experiências pessoais diante dos acidentes tende a elevar o grau de 

percepção de risco; 

 a possibilidade de se reprimir o perigo seja por meio de obras de infra-

estrutura ou pela baixa vulnerabilidade da área tende a diminuir a 

percepção dos riscos; 

 a disponibilidade de informações deve ser sempre considerada como um 

dos principais fatores da percepção, pois determinados períodos sem 

acesso ao conhecimento leva ao “esquecimento” dos problemas e à 

diminuição da percepção; 

 as vantagens e desvantagens percebidas nas estratégias para a 

minimização dos riscos está ligada à noção dos danos possíveis e ao 

grau de adaptação ao perigo, e tem relação com a percepção do 

custo/benefício das intervenções; 

 a noção dos danos possíveis contribui para uma melhor percepção dos 

riscos e para a elaboração de medidas de intervenções mais efetivas; e  

 o grau de adaptação das pessoas frente às situações de perigo e a 

elaboração de estratégias para sua minimização pode diminuir a 

percepção dos riscos uma vez que os indivíduos tendem a ter uma falsa 

sensação de segurança diante das ameaças.  

 

Esta autora discorda da afirmação de que a atribuição de um desastre a 

causas externas aumenta o grau de percepção de um indivíduo. Na realidade, o que 

se observa é que essa atribuição leva a uma sensação de fatalismo e impotência 

perante a ocorrência dos processos e a uma perda qualitativa da percepção. Por 

outro lado, a atribuição dos processos à atividade humana tende a criar nos 

indivíduos uma percepção de maior controle sobre a deflagração dos processos. 

A noção de que a experiência é um fator positivo no aumento da percepção 

do risco deve ser vista mais atentamente, pois, em alguns casos, ela pode levar a 
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uma falsa sensação de segurança em pessoas que estão prestes a passar por uma 

nova situação de emergência. Em caso relatado por Ripley (2008), Meaher Turner, 

morador de Nova Orleans, não sobreviveu ao evento do Furacão Katrina em 2005, 

pois acreditava que não haveria necessidade de evacuação do local, uma vez que já 

havia passado por duas situações de furacões com prognósticos piores, ao longo de 

sua vida, e saíra ileso. No entanto, sua alta confiança na experiência não permitiu 

que ele levasse em consideração a modificação ambiental de seu entorno, como a 

remoção dos antigos manguezais, que seguravam as ondas de outrora, e a 

fragilidade dos diques existentes na cidade, o que catalisou a enorme devastação 

registrada naquele episódio. A sensação de experiência levou-o a subestimar o 

impacto e as consequências do processo. 

 

Com a mesma linha de pensamento de Nölke (1999), Rosenbaum e Culshaw 

(2003) resumem as influências na percepção de risco a quatro componentes, que 

seguem: 

 exposição   nível de risco (quantitativo);  

 familiaridade  experiência pessoal com eventos perigosos; 

 nível de prevenção e controle  o grau em que o risco é percebido como 

passível de ser controlado ou ter seus efeitos previstos; e 

 temor/medo  o medo do perigo, sua escala e consequências. 

 

Apoiado em White (1974), Macedo (2001) declara que as pessoas reagem ao 

meio de acordo com suas percepções, que são entendidas conforme suas 

experiências anteriores, não sendo relevante o conceito do que é percebido. 

Pensamento esse, enunciado anteriormente por Bartley (1969) que afirma que o 

organismo humano constrói sua própria linguagem de acordo com suas experiências 

com o mundo exterior. Tuan (1980) considera que a atitude assumida frente ao 

mundo é formada por uma longa sucessão de percepções e experiências. As 

atitudes adotadas pelas pessoas para com o meio ambiente espelham seus 

interesses e seus valores e refletem sua visão de mundo. O autor chega a cunhar o 

termo topofilia como sendo “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente 

físico” que ela ocupa. 
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Sjöberg (1979 apud SJÖBERG, 2000b) ainda vincula a percepção de risco 

com fatores subjetivos intimamente relacionados aos pensamentos, crenças e 

interpretações. Keller et al. (2006 apud SIEGRIST e GUTSCHER, 2008) 

demonstraram que imagens que exploram as emoções podem ter influência na 

percepção e estimativa de risco. 

Slovic et al. (2004), apresentam fatores externos que devem ser analisados 

nos estudos sobre percepção, pois têm influência direta sobre sua formação, como: 

as diferenças relativas entre os indivíduos quanto ao sexo, idade, grau de 

escolaridade, formação/atividade profissional, limitações físicas, dentre outros, e 

ressalta que, para esses estudos, também devem ser identificados os potenciais 

alvos ou grupos que estão expostos a determinados riscos e suas dimensões. 

A partir do exposto anteriormente, as percepções, além de variarem entre 

indivíduos, variam entre diferentes grupos. O estudo das percepções permite, portanto, 

o conhecimento do universo desses grupos e a melhor forma para abordá-los.  

3.1.3 Atitudes e reações diante dos riscos 

  São diversos os fatores que influenciam na atitude perante os riscos e 

ameaças. Como visto no item anterior, a percepção é de grande importância para a 

formação dessa atitude. A reação aos perigos também pode ocorrer por influências 

sociais que são transmitidas por amigos, pela família, por figuras públicas, pessoal 

técnico e outros.  

Park (1993 apud XAVIER, 1996) cita como fatores que podem influenciar as 

atitudes preventivas e as reações humanas frente a um risco ou a possível 

ocorrência de um evento, como sendo:  

 a incerteza de quando um evento vai ocorrer e qual será sua área de 

influência; 

 a falta de perspectiva no caso de necessidade de relocação de moradias; 

e  

 a consequente necessidade de busca de novas acomodações, empregos, 

escolas, etc.  
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Lave e Lave (1991), tecendo considerações acerca das atitudes tomadas 

pelas pessoas que vivem em áreas de risco, afirmam que, entre as reações mais 

esperadas quando confrontadas com uma situação de perigo, estão: 

 a tentativa de ignorar ou reprimir o perigo; 

 mudar-se para uma área de menor risco;  

 reduzir os prejuízos com medidas de emergência; e/ou  

 adaptar-se ao perigo por meio de medidas estruturais. 

 

Os indivíduos que se sentem seguros e aqueles cujas atitudes refletem certo 

nível de conhecimento sobre os riscos apresentam menos resistência em modificar o 

ambiente a sua volta quando comparados com aqueles que apresentam atitudes de 

defesa. Para que os programas de comunicação de risco atinjam esses dois tipos de 

pessoas, é necessário que o processo comunicativo seja planejado e adaptado para 

que essas posturas sejam padronizadas. 

Portanto, para serem tomadas atitudes e medidas de caráter preventivo, faz-

se necessário o entendimento acerca da percepção populacional sobre a maneira 

com que ocupam as áreas de risco e como percebem o perigo a que estão 

expostos. Somente a partir da disseminação da cultura de prevenção entre os 

moradores das áreas de risco, população em geral e técnicos municipais é que 

poderão ser definidas estratégias para o combate aos riscos.  

3.1.4 Percepção como instrumento balizador de políticas públicas e na 
tomada de decisões 

O número de mortes associadas à recorrência anual dos eventos 

pluviométricos desencadeadores dos movimentos de massa justifica a concepção e 

implantação de políticas públicas municipais para a gestão do risco de 

deslizamentos em encostas, fato confirmado pelo Ministério das Cidades (2006, 

p.13), para quem: “a prevenção de acidentes associados a deslizamentos de 

encostas deve fazer parte da gestão do território e da política de desenvolvimento 

urbano, constituindo-se, portanto, em uma atribuição municipal”.  

Slovic (1987) afirma que pesquisas sobre percepção de risco podem ser 

instrumentos que guiem políticas e auxiliem na tomada de decisões, uma vez que 

analisam a maneira com que as pessoas avaliam e julgam as atividades que as 

circundam. Slovic (1997) relata que órgãos reguladores como a U.S. Environmental 
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Protection Agency – EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) vêm utilizando 

estudos sobre percepções públicas de risco para determinar prioridades e organizar 

suas atividades legislativas. 

A análise da maneira como a população percebe e vivencia os processos de 

riscos naturais é uma ferramenta que pode ser utilizada como forma de direcionar os 

trabalhos do poder público relacionados à gestão dos riscos, por meio de 

intervenções estruturais e/ou principalmente, por meio das não-estruturais, como a 

comunicação adequada sobre os riscos e processos de ensino-aprendizagem com o 

objetivo de conscientizar quanto à prevenção de acidentes, buscando a redução ou 

minimização dos problemas, no controle de formação de novas áreas de risco, na 

convivência com o perigo e na recuperação pós-acidentes. 

De acordo com CYTED (2006), o papel da população nos processos de 

gestão de risco é de fundamental importância para o êxito das intervenções no 

sentido de obtenção de apoio à governabilidade, para a construção da cultura de 

autoproteção e na geração de atitudes que permitam o desenvolvimento sustentável 

das comunidades. 

No entanto, Renn (1998) levanta três importantes questionamentos acerca do 

papel da percepção como mecanismo para tomada de decisões, quais sejam: 

 A percepção pública deve ser o principal elemento para o gerenciamento 

de riscos? 

 O investimento na redução dos riscos deve obedecer às prioridades 

ditadas pelos técnicos ou pela percepção pública? 

 Quem tem o direito de estabelecer a fronteira entre níveis aceitáveis e 

intoleráveis de risco? 

O próprio autor declara que as respostas variam de acordo com a 

especialidade profissional e as afinidades políticas do avaliador e que, para muitos 

técnicos, as percepções públicas podem ser fortemente afetadas pela mídia e que 

têm bases intuitivas.  Para esses técnicos, a ignorância ou percepções equivocadas 

não podem ser a base para a tomada de decisões, pois a destinação de recursos 

financeiros para pequenos problemas com forte apelo de público acabam por 

negligenciar situações mais graves, não aparentes, que podem elevar o  

número de vítimas. 
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Ainda segundo Renn (1998), existe uma clara divergência entre as 

prioridades estabelecidas por técnicos e pelo público, principalmente quando os 

riscos afetam diretamente a população. No entanto, há tendência de haver respostas 

para as prioridades que são colocadas pelos técnicos. Isso decorre da diminuição de 

recursos para os trabalhos de redução de riscos; a dificuldade dos estudos 

psicológicos em obter resultados rápidos e confiáveis com pequenos grupos, e à 

transformação de antigos defensores da visão social em técnicos de gerenciamento 

de riscos, que adotaram procedimentos técnicos em seu trabalho.  

Macedo (2001, p.72) ressalta que:  

 
 [...] se os gerenciadores de risco não conseguirem estabelecer uma 
forma prática e segura de combinar tecnologia e percepção pública, 
o conflito entre essas correntes de pensamento poderá voltar, 
prejudicando a busca por um gerenciamento de acordo com critérios 
racionais.  

 

Dessa forma, deve-se buscar a integração entre tecnologias de análise de 

riscos (conhecimentos técnicos) e as percepções públicas (população e profissionais 

não especialistas). 

3.1.5 Metodologias para levantamento de dados sobre percepção junto à 
sociedade 

Desde os anos 70, as pesquisas sobre percepção de risco vêm utilizando 

questionários para levantar diretamente da população dados sobre riscos que 

podem incluir controlabilidade, novidade, conhecimento, potencial catastrófico, temor 

(“dreadfulness”) e outros dados que podem influenciar na percepção dos riscos. 

Os principais modelos que vêm sendo aplicados são: 

a) Modelo Psicométrico (Heurístico); 

b) Teoria Cultural; e 

c) Modelos Mentais. 

3.1.5.1 Modelo Psicométrico (Heurístico) 

O paradigma psicométrico foi lançado por Fischhoff et al. (1978) e registra e 

avalia a atividade intelectual de indivíduos, levando em consideração o que estes, 

subjetivamente, assumem como risco e que são passíveis de serem influenciados 

por uma gama de fatores psicológicos, sociais, institucionais e culturais.  
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A característica principal dessa abordagem é a variedade de métodos de 

escala psicométrica que podem ser utilizadas para produzir medidas quantitativas do 

risco percebido que, posteriormente, são avaliados por métodos estatísticos.  

Poffo (2007) acrescenta que os resultados obtidos dependem do conjunto de 

perigos estudados, das questões formuladas sobre esses perigos, dos tipos de 

pessoas questionadas e dos métodos de análise dos dados. 

Em Slovic et al. (2004), os autores trazem à tona a discussão sobre a 

necessidade  de que haja a integração de estudos de caráter analítico e emotivo na 

maneira de se analisar o risco, sendo que “sistema analítico” utiliza regras 

algorítmicas e normativas como cálculos probabilísticos, lógica formal e 

gerenciamento de risco,  enquanto o “sistema experimental” está diretamente 

associado às experiências emotivas e de afeto (entendido aqui como a sensação de 

algo ser bom ou ruim) que é definido como intuitivo, rápido e praticamente 

automático, não sendo muito acessível ao conhecimento consciente do indivíduo, 

tornando assim a percepção uma questão de probabilidade subjetiva.  

 Sjöberg (2000a) alerta para os problemas relativos a essa abordagem, a qual 

atrela o risco somente com a questão da sua probabilidade em detrimento de seus 

outros componentes e, também, quando o trabalho se baseia tão somente em 

cálculos de probabilidades e em soluções counter-intuitives. O trabalho heurístico 

apreende a percepção de risco como um fenômeno cognitivo sujeito a assumir 

determinados erros ou desvios (cognitive biases) necessários para explicar 

problemas como restrições e enganos cognitivos e problemas relacionados com a 

simples falta de conhecimento sobre as técnicas e leis de probabilidade estatística. 

Além disso, o método exclui o fenômeno da crença e das atitudes frente ao risco, 

eliminando assim o seu caráter social e sua influência sobre a percepção.     

Embora haja controvérsias sobre a credibilidade dos dados obtidos por meio 

da psicometria, uma vez que esta se propõe a quantificar o subjetivo, os resultados 

obtidos em pesquisas têm alcançado importantes informações que podem ser 

incorporadas a programas de gestão e comunicação de risco, permitindo, assim, que 

tomadores de decisão tenham conhecimento sobre a percepção sob o ponto de vista 

da própria comunidade que está exposta aos eventos naturais. 
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3.1.5.2 Teoria Cultural 

A Teoria Cultural é a que apresenta viés sociológico/antropológico sob o 

ponto de vista de que as percepções são construídas socialmente pelas instituições, 

valores culturais e pelo modo de vida. Essa teoria foi formulada pela antropóloga 

Mary Douglas e pelo cientista político Aaron Wildavsky e foi, posteriormente, 

adaptada para estudos quantitativos por Dake (apud SJÖBERG, 2000a). 

Essa teoria define quatro tipos de pessoas que correspondem a uma estrutura 

social específica com uma perspectiva de risco em particular. Os quatro grupos de 

pessoas e suas preocupações são:  

 Hierárquicas: lei e ordem; 

 Individualistas: guerras e outras ameaças de mercado; 

 Igualitárias: tecnologia e ambiente; e 

 Fatalistas: nenhum das anteriores. 

 

Um grande problema apresentado por essa abordagem é a dificuldade em 

enquadrar os dados comportamentais dentro dos tipos de pessoas elencadas. 

Estudos revelam que apenas um terço das entrevistas e entrevistados podem ser 

corretamente encaixados nesses grupos.  

Uma das razões que faz com que essa abordagem seja falha é 

provavelmente pelo fato de que o contexto social é construído de forma abstrata e 

não pode ser considerado como determinante único da percepção de risco.  Marris 

et al. (1997 apud SJÖBERG, 2002) defendem que a Teoria Cultural não pretende 

realmente explicar valores abstratos como riscos. Dessa forma, essa teoria não foi 

abordada nesta pesquisa.  

3.1.5.3 Modelos mentais 

Modelos mentais foram definidos por Rouse e Morris (1986) como sendo os 

mecanismos pelos quais os homens são capazes de gerar descrições sobre 

sistemas quanto a sua forma e propósito, seu funcionamento, seu estado observado 

e ainda, fazer previsão de seus estados futuros. Esse modelo vem sendo 

amplamente utilizado como recurso de pesquisa para o delineamento das 

informações relevantes e os tipos de decisões a serem tomadas por stakeholders. 
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Os modelos mentais sobre riscos naturais estão geralmente baseados em 

experiências pessoais e informações assimiladas pela mídia, grupos afins e 

entidades responsáveis e, dessa forma, pode ser usado como uma ferramenta para 

a avaliação das fontes de informação utilizadas no gerenciamento de riscos. 

Bostrom et al.(1992) apresentam uma metodologia genérica a ser utilizada 

para estudar o entendimento que as pessoas têm dos processos físicos, químicos e 

biológicos que governam as suas vidas e que são fundamentais para conhecer a 

maneira como enfrentarão as ameaças ambientais a que estão expostas. 

A técnica dos modelos mentais é empregada em todo o universo de riscos. 

No entanto, pode-se averiguar que ela é mais utilizada quando os problemas 

estudados são decorrentes de riscos tecnológicos ou ambientais.  

Abordando o tema de inundações rápidas e deslizamentos, Wagner (2007) 

analisa quatro grupos de comunidades com diferentes níveis de exposição e 

experiência perante os riscos de inundações rápidas e deslizamentos e conclui que 

os grupos com conhecimentos mais consistentes sobre o tema são aqueles que se 

informam por meio de diferentes meios de comunicação, os que expressam medo 

pelos riscos naturais e os que possuem experiência e convivência com esses 

processos, o que vem a corroborar com a pesquisa realizada por Finlay e Fell (1997) 

sobre percepção ambiental. 

No que se refere aos riscos naturais, Bostrom et al. (1994) utilizaram o 

modelo para mudanças climáticas; Zaksek e Arvai (2004) para incêndios florestais; e 

Wagner (2007) para processos de inundações rápidas e deslizamentos. 

A seguir, são apresentados alguns trabalhos sobre percepção de riscos 

naturais que foram desenvolvidos no Brasil e no mundo. 

3.1.6 Trabalhos sobre percepção acerca de fenômenos naturais 

Diversos trabalhos vêm sendo realizados sobre a percepção social acerca 

dos denominados fenômenos e catástrofes naturais, tais como inundações, 

terremotos, furacões, tsunamis, deslizamentos e mais atualmente, mudanças 

climáticas. 

Nesse item são abordados diversos estudos baseados na percepção de risco 

que foram desenvolvidos em diferentes países e seus respectivos resultados.  
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Para ilustrar algumas experiências sobre os estudos de percepção no Brasil, 

serão abordados os trabalhos de Nölke (1999), Macedo (2001) e Programa Bacias 

Irmãs (2008).  

Para ilustrar algumas experiências internacionais sobre os estudos de 

percepção de risco naturais, serão abordados os trabalhos de Finlay e Fell (1997), 

Correia et al. (1998), Grothmann e Reusswig (2006), Armas (2006), Siegrist e 

Gutscher (2008) e Ho et al. (2008). 

3.1.6.1 Nölke (1999) – Inundações – Blumenau - SC 

Nölke (1999) desenvolveu um trabalho sobre percepção de inundações no 

Município de Blumenau – SC. A pesquisa foi realizada em bairros com padrão 

econômico e nível educacional similares, porém com risco alto ou nenhum de 

ocorrência de inundações. 

No total, foram entrevistadas 180 pessoas, sendo o questionário dividido em 

quatro partes constituídas por perguntas abertas e fechadas: (1) dados 

demográficos; (2) mobilização e situação habitacional; (3) percepção de riscos 

(município e país); e (4) enchentes e inundações (avaliação de risco). 

De acordo com os resultados obtidos, a percepção não está ligada à renda 

familiar ou a situação econômica, mas sim aos seguintes fatores: 

 característica da região de moradia: os moradores dos bairros que 

apresentam maior infraestrutura e desenvolvimento tendem a se 

preocupar mais com problemas econômicos e políticos, enquanto nos 

bairros mais ligados ao ambiente tendem a dar maior atenção aos 

problemas ambientais. Nos bairros em que alguns moradores construíram 

moradias alteadas e outras medidas de proteção, há tendência de ajuda 

aos vizinhos menos protegidos; ao contrário, nos bairros em que não há 

proteção nas moradias, há tendência de busca de abrigos em outros 

bairros; 

 risco de inundações: os moradores das áreas inundáveis demonstram 

maior descontentamento com o bairro em que vivem e vontade de mudar; 

tendem também a apresentar maior percepção sobre os problemas 

relacionados ao meio ambiente; 
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 experiência com o perigo: os indivíduos que demonstraram maior 

preocupação com os problemas ambientais supõem um agravamento do 

problema com o passar dos anos e apresentam dúvidas quanto à 

efetividade das medidas contra as inundações, apresentam também 

planos de mudança para outras áreas e estão mais alertas aos perigos; 

 tempo de moradia em Blumenau: os moradores que já estão na cidade há 

mais de vinte anos tendem a considerar mais problemáticas as questões 

econômicas e políticas em detrimento das ambientais, embora afirmem 

que o número de ocorrências de inundações tenha aumentado, isso se dá 

pela familiaridade com os eventos; 

 sexo: as mulheres tendem a ter uma visão mais positiva do bairro em que 

vivem e consideram que o homem tem influência direta sobre a 

deflagração dos processos enquanto os homens consideram que a 

natureza é a principal causadora dos processos e julgam as medidas 

contra as inundações pouco efetivas; 

 escolaridade e idade: as pessoas com maior escolaridade e com idade 

inferior a trinta anos percebem melhor a influência do homem no 

desencadeamento dos processos de inundação e vêem positivamente as 

medidas de mitigação;  

 informação: os indivíduos mais informados estão mais conscientes sobre 

o problema das inundações no município, percebem a influência do 

homem no processo e avaliam as medidas de intervenção do poder 

público. Os vizinhos e parentes assumem papel importante na informação 

sobre as inundações e fornecem abrigo e ajuda aos necessitados; a 

televisão é o principal veículo de comunicação indicado como fonte de 

notícias e o rádio passa a ganhar importância quando da ocorrência dos 

eventos. As campanhas informativas realizadas com a interação entre 

técnicos e agentes de Defesa Civil com a população foram consideradas 

mais efetivas que a simples distribuição de folhetos informativos; 

 propriedade: os proprietários de moradias percebem melhor a influência 

do homem na natureza e seus efeitos negativos.  

Outras conclusões que foram obtidas foram que “pessoas que percebem as 

enchentes como um fenômeno da natureza, consideram que elas se agravaram e, 



54 

 

por outro lado, pessoas que acreditam que as enchentes diminuiram, tem maior 

conhecimento das medidas tomadas contra as enchentes e acreditam mais na 

efetividade delas” e  “pessoas que veem o maior perigo nos problemas ambientais 

acreditam que as influências do homem na natureza são as causas das enchentes, 

elas também têm maior conhecimento das medidas contra as enchentes, mas 

acreditam menos em sua efetividade”. 

3.1.6.2 Macedo (2001) – Escorregamentos – Jundiaí - SP 

A tese de doutoramento defendida por Macedo (2001) buscou determinar o 

desenvolvimento de duas hipóteses: 

a) possibilidade de transferência de tecnologias visando a capacitação de 

profissionais não especializados em geologia, por meio de treinamento 

expedito para que realizassem vistorias de emergência de situações de risco 

em encostas ocupadas, apontando casos mais graves e que mereçam 

tratamento prioritário; e 

b) possibilidade de que profissionais especializados em geologia de 

engenharia/geotecnia tenham dificuldades na classificação de riscos, com 

mais de uma classe intermediária, em uma situação de emergência em 

encostas ocupadas. 

 

Para tal, considerou que: 

 as prefeituras apresentam quadro de funcionários com diferentes 

formações e estes são responsáveis pelo cadastro e controle das áreas 

de risco de deslizamentos e pelos atendimentos emergenciais; 

 os profissionais que não são formados em geologia e engenharia podem 

ter dificuldades em realizar zoneamentos e cadastramento de risco, 

utilizando as metodologias correntes no meio técnico e, então, para o 

desenvolvimento deste trabalho, utilizou de cadastro de risco em 

situações de emergência para o treinamento desses profissionais; e 

 geralmente, os profissionais realizam os trabalhos de cadastramento de 

áreas de risco baseados em suas experiências anteriores e com 

conhecimentos técnicos. Dessa forma, diferentes pessoas apresentam 

diferentes graus de subjetividade em seus trabalhos. 
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Com relação aos resultados alcançados para a primeira hipótese demonstrou-

se que os alunos que foram treinados obtiveram melhoras acentuadas na 

classificação de risco, sendo que o índice de assertividade para o risco baixo subiu 

de 88,5% para 95,1%; para o risco observado, de 21,2% para 26,1% e, para o risco 

iminente, de 33,3% para 65,9%. 

Os resultados obtidos para a segunda hipótese, revelam que mesmo 

profissionais experientes apresentam dificuldades para realizar a classificação de 

moradias utilizando mais de três classes de risco, sendo a maior delas na 

diferenciação entre os níveis intermediários (alto e médio risco). Os índices de acerto 

para o risco médio, em relação ao gabarito de 4 classes, variaram de 64,3% a 100% 

e, para o risco alto, de 26,3% a 94,7%. Quando agrupados em 3 classes, esses 

índices variaram de 81,8% para 100%, o que mostra uma homogeneização dos 

resultados.  Esses dados levam a uma possível conclusão de que com o aumento 

do número de classes há um aumento do nível de subjetividade nas tomadas de 

decisão. 

A experiência obtida por Macedo (2001) mostra que a atuação de consultores 

e técnicos no mapeamento das áreas de risco, muito além de ser subjetiva, está 

embasada no arcabouço de conhecimentos teóricos e práticos, postos em prática. 

Outros profissionais e até propriamente os moradores que estão envolvidos em 

áreas de risco apresentam uma certa percepção acerca dos problemas a que estão 

sujeitos. “No entanto, essa percepção carece de parâmetros técnicos que possam 

tornar os diagnósticos mais objetivos e melhor embasados tecnicamente”.  

3.1.6.3 Programa Bacias Irmãs (2008) – Qualidade ambiental – Bacia do 
Ribeirão Pirajuçara - SP 

Esse trabalho constituiu-se da análise das percepções dos moradores em 

torno dos problemas e soluções para a bacia do rio Pirajuçara, no que se refere às 

condições socioambientais e à qualidade das águas. Essa bacia perfaz parte dos 

municípios de Embu, Taboão da Serra e São Paulo, em uma área de 73,1km², cuja 

ocupação é caracterizada pelo crescimento desordenado, formação de núcleos de 

baixa renda e degradação ambiental.  

 Foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas em 547 

domicílios que foram estratificados de acordo com a proximidade do domicílio ao 

leito do rio e o padrão domiciliar.  
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 Além do levantamento das percepções, o projeto propôs o Programa de 

Educação Ambiental do Projeto Bacias Irmãs, o qual foca a sensibilização das 

comunidades integrantes da bacia para com a qualidade ambiental. Para tal, foram 

identificados grupos com perfis diferenciados buscando diferentes formas de 

interação entre grupos e atores como oficinas, caminhadas diagnósticas, palestras e 

eventos. 

 Dentre os resultados de percepção obtidos durante o levantamento, os 

aspectos mais relevantes ao tema dessa pesquisa se referem ao nível de pobreza e 

o padrão domiciliar diminuir conforme os domicílios estejam localizados mais 

próximos ao leito do rio, pois estas áreas são aquelas a serem ocupadas em último 

caso por não apresentarem condições ideais para moradia; a maioria dos 

entrevistados diz ter pouca experiência com a temática ambiental e os indivíduos 

consideraram entre os problemas ambientais mais graves as enchentes (com 4% de 

representatividade no alto e baixo curso) e os escorregamentos (2% no alto curso e 

3% no baixo curso).  

Foi observado, também, que os ideais comunitários enfraqueceram-se ao 

longo dos anos e que o papel intervencionista do Estado é constantemente 

requerido pela população. Os moradores do entorno da Bacia compartilham um forte 

sentimento de inferioridade e responsabilizam o poder público pelos problemas 

socioambientais que afetam a região, ao mesmo tempo em que se isentam de 

qualquer responsabilidade pelo ambiente que os circunda. 

Essas características são muito comuns em áreas consideradas como 

“esquecidas” pela sociedade e a população reflete sua insatisfação em uma lacuna 

de comprometimento com o entorno e suas relações. É papel de cada um dos atores 

implicados na defesa do meio e da comunidade levar a educação e a transformação 

das percepções individuais e coletivas àqueles que vivem às margens da sociedade, 

fazendo com que estes se vejam como indivíduos dotados de poder para buscar e 

realizar as transformações que tanto são almejadas.  

3.1.6.4 Finlay e Fell (1997) – Escorregamentos – Austrália e Hong Kong 

Esse estudo foi desenvolvido por P.J. Finlay, para tese de Ph.D., ao longo do 

ano de 1996, na School of Civil Engineering, da University of New South Wales, 

Austrália. O objetivo do trabalho foi a obtenção de dados qualitativos e quantitativos 

acerca das percepções sobre o tema de deslizamentos. Para tal, foi elaborado um 
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questionário no qual os entrevistados foram confrontados com uma ameaça 

específica, fizeram julgamentos acerca de sua situação de risco, sobre o que seria o 

“risco ideal” e o nível de regulamentação atual e o desejado (ideal).  

Foram entrevistadas 460 pessoas que se dividiam nos seguintes grupos: 

1. Especialistas do Geotechnical Engineering Office (GEO) de Hong Kong, 

incluindo-se engenheiros, geólogos e estudantes universitários; 

2. Técnicos do GEO; 

3. Outros funcionários do GEO, não incluídos nos grupos 1 e 2; 

4. Moradores de Montrose (Austrália), uma área com corridas de detritos 

(debris flows); 

5. Moradores de Kalorama (Austrália), em área com riscos de 

deslizamentos; 

6. Moradores de área rural (Austrália), em área com deslizamentos muito 

lentos; 

7. Moradores de Mooroolbark (Austrália), em área plana sem deslizamentos; 

8. Funcionários da Prefeitura de Lillydale (Austrália), que elaboraram mapas 

de risco e campanhas educativas sobre deslizamentos; 

9. Moradores de Sydney, em área plana sem deslizamentos; e 

10. Especialistas australianos em deslizamentos. 

 

Os resultados do ranqueamento entre seis diferentes situações de ameaça a 

que os grupos entrevistados foram confrontados estão apresentados na Figura 6. Os 

Grupos 1, 2 e 3 (GEO/Hong Kong) consideraram os deslizamentos como terceiro ou 

quarto perigo mais importante. Os Grupos 4 (área com corridas de detritos) e 8 

(funcionários da Prefeitura) consideraram os escorregamentos em 5° e 6° lugar em 

perigo e os outros grupos consideraram os deslizamentos como o menor perigo. 

Esses dados refletem que apenas as pessoas que têm relação direta com o 

processo o considera um tanto perigoso para suas vidas. 
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Figura 6 - Comparação entre diversos tipos de perigos/ameaças.  
Fonte: Modificado de Finlay e Fell (1997). 

 

Sob o ponto de vista cognitivo, o envolvimento dos entrevistados em eventos 

de deslizamentos foi considerado como uma situação nova (exceto para os grupos 

da GEO e especialistas australianos), involuntário, nem comum nem terrível, nem 

fatal nem não fatal (dependendo do tipo de deslizamento). Por serem considerados 

involuntários, os entrevistados determinaram níveis de risco aceitáveis para eventos 

involuntários. 

Outro resultado obtido no trabalho refere-se à percepção de risco de acordo 

com a localização das moradias em relação aos deslizamentos (Figura 7). As 

situações consideradas piores foram as das casas D, G e A e, as mais tranquilas, as 

casas F (com obra de contenção) e E (localizada à jusante do deslizamento). O tipo 

de área de risco mais apresentada no Brasil é equivalente à situação A. 

HONG KONG AUSTRALIA

PERIGO/AMEAÇA

(Hazard)

ACIDENTE DE TRÂNSITO

FUMAR CIGARROS

ATROPELAMENTO

ACIDENTE NA INDÚSTRIA

PETROQUÍMICA

ACIDENTE DE TRABALHO

VIAGENS AÉREAS

ESCORREGAMENTO

GRUPO DE ENTREVISTADOS

ESCALA

+ ALTO

+ BAIXO

1. Especialistas do Geotechnical Engineering Office (GEO) de Hong Kong, incluindo-se engenheiros, geólogos e estudantes

universitários;

2. Técnicos do GEO;

3. Outros funcionários do GEO, não incluídos nos grupos 1 e 2;

4. Moradores de Montrose (Austrália), uma área com corridas de detritos;

5. Moradores de Kalorama (Austrália), uma área com risco de escorregamentos;

6. Moradores de área rural (Austrália), com escorregamentos muito lentos;

7. Moradores de Mooroolbark (Austrália), uma área plana sem escorregamentos;

8. Funcionários da Prefeitura de Lillydale (Austrália), que elaboram mapas de risco e campanhas educativas sobre

escorregamentos;

9. Moradores de Sydney (Austrália), uma área plana sem escorregamentos; e

10. Especialistas australianos em escorregamentos.

GRUPOS ENTREVISTADOS
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Figura 7 - Situações de moradias e respostas obtidas.  
Fonte: Modificado de Finlay e Fell (1997). 

 

Conclui-se, pelos dados apresentados, que apenas as pessoas que 

apresentam uma relação direta com o processo de deslizamento o consideram 

perigoso para suas vidas, sendo irrelevantes para aqueles que tenham pouco ou 

recente contato com a temática. 

3.1.6.5 Correia et al. (1998) – Inundações – Portugal 

Correia et al. (1998) realizaram um estudo sobre percepção de risco aplicado 

a processos de inundações na Bacia do rio Livramento, em Setúbal, Portugal.  A 

segunda parte do estudo foi a modelagem hidrológica e hidráulica do sistema. Os 

dados obtidos foram referenciados em Sistemas de Informações Geográficas para 

avaliar perigos e criar linhas para o gerenciamento dos riscos. 
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Os questionários sobre percepção foram aplicados a pessoas físicas e 

proprietários de estabelecimentos afetados ou não pelos eventos de inundação, 

corpo técnico especializado e autoridades locais, em um total de 143 indivíduos, 

com o objetivo de integrar o conhecimento nos processos de planejamento e 

gerenciamento das áreas urbanas. 

Como resultado, o trabalho permitiu observar que toda a população está a par 

dos processos de inundação e dos diversos fatores que a deflagram. Os indivíduos 

veem o processo como de origem em parte natural e, portanto, incontrolável, e em 

parte causado pelo homem e, portanto, controlável. Com relação às medidas 

mitigatórias, apontam que estas são apenas parcialmente efetivas. 

A experiência com as inundações contribuiu mais para que os indivíduos 

aumentassem a percepção sobre o risco do que a percepção sobre as causas e os 

danos causados por uma inundação. Os moradores e donos de loja mostraram uma 

visão mais otimista com relação à frequência dos processos e suas consequências 

quando comparados com técnicos e autoridades locais, o que indica que a visão dos 

moradores tende a superestimar a segurança do local onde vivem. Os técnicos 

consideram que as inundações são um problema sério na cidade, enquanto os 

políticos não, fato que pode causar a demora nas intervenções para prevenção de 

novos processos. 

 

Como medidas gerais, o estudo sugere que, para um efetivo gerenciamento 

do problema: 

 os programas de gerenciamento de inundações devem estar ligados a 

programas de gerenciamento do uso do solo da bacia; 

 os planos de mitigação devem ser multidimensionais, considerando 

aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais; 

 as abordagens devem ser estruturais e não-estruturais; 

 deve ser realizada a interface com o público; 

 respostas em nível local e sua contextualização são a chave para um 

processo de gerenciamento pró-ativo. 

 modelagens são essenciais para se definir as áreas e o GIS é uma 

importante ferramenta para facilitar o diálogo entre tomadores de decisão, 

grupos de interesse e público em geral. 
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3.1.6.6 Grothmann e Reusswig (2006) – Inundações - Alemanha 

Grothmann e Reusswig (2006) utilizaram a percepção para tecer 

considerações sobre o porquê de algumas pessoas tomarem ações preventivas 

frente aos processos de inundação na Alemanha, enquanto outras não o fazem. 

Utilizaram para tal fim um modelo sociopsicológico baseado na Teoria de Motivação 

para Proteção (PMT). Para testar o modelo proposto e estabelecer quais de seus 

componentes podem ser utilizados como alvo para educação e comunicação de 

risco com o objetivo de diminuir as perdas nas inundações, os autores entrevistaram 

157 residentes de áreas inundáveis no município de Colônia, Alemanha. 

A PMT é uma das quatro principais teorias da pesquisa psicológica sobre o 

comportamento na saúde e é utilizada nos Estados Unidos em diversas áreas. 

Nesse estudo, sua aplicabilidade é testada no contexto europeu para o risco de 

inundações.  

A Figura 8 é uma adequação do PMT, feita pelos autores, que apresenta os 

fatores que influenciam no comportamento de proteção preventiva e abordam duas 

formas pelas quais os processos de percepção são estabelecidos.  

 

Figura 8 - Fatores que influenciam a motivação individual de proteção e as respostas de 
proteção sobre uma determinada ameaça. 
(influência positiva (+) e influência negativa (-)). 

Fonte: Modificado de Grothmann e Reusswig (2006) 
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A primeira abordagem trata da avaliação da ameaça por um indivíduo, sendo 

que este não se posiciona como uma variável que afete o resultado da mesma. A 

segunda abordagem trata da avaliação de proteção e, nesse caso, dependerá de 

como o avaliador se vê como uma peça na constituição dos sistemas de proteção.  

A avaliação da ameaça é formada pela percepção da vulnerabilidade do 

elemento sob risco, da percepção da severidade das consequências e do medo da 

exposição, sendo que o medo influencia diretamente na percepção da severidade do 

processo. Essa avaliação pode tanto levar a pensamentos como o fatalismo, a 

negação e a sensação de querer/poder fazer alguma coisa contra o processo e não 

fazê-lo, de uma maneira que resulte na diminuição da motivação para a 

autoproteção, quanto pode desencadear atitudes positivas que motivem atitudes de 

autoproteção. 

Segundo os autores, a avaliação de proteção somente passa a existir depois 

de certo patamar de avaliação de ameaça ser atingido. Schwarzer (1992, apud 

GROTHMANN e REUSSWIG, 2006) afirma que “um nível mínimo de ameaça ou 

preocupação deve existir antes que as pessoas comecem a contemplar os 

benefícios de possíveis ações e a questionar sua competência para que elas sejam 

realmente realizadas”. 

A avaliação de proteção é constituída pela percepção da eficiência de 

medidas preventivas e de autoproteção e de seus custos relativos (financeiro, 

temporal e esforço). Uma avaliação positiva leva ao aumento da motivação para a 

proteção e leva à diminuição dos elementos negativos. Assim, um indivíduo terá 

respostas não protetoras quando sua avaliação de ameaça é alta, mas sua 

avaliação de proteção é baixa. 

As experiências com processos passados levam os indivíduos a terem a 

percepção de uma ameaça real e de suas consequências possíveis e, portanto, 

deve levar a um aumento da motivação para a tomada de ações preventivas. No 

entanto, as intervenções já realizadas com o intuito de diminuir a vulnerabilidade dos 

elementos sob risco e a sujeição dos indivíduos às medidas implantadas por órgãos 

públicos levam, respectivamente, para a diminuição das respostas preventivas e da 

motivação para a proteção. 

De acordo com os autores, o grau positivo de motivação para proteção não 

leva necessariamente a atitudes de prevenção e, portanto, há necessidade de que 

haja a comunicação não somente do risco em si, mas também da importância e da 
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possibilidade da pró-atividade no enfrentamento das ameaças. Os indivíduos devem 

também ser comunicados sobre a viabilidade da obtenção de resultados com suas 

intervenções e dos custos individuais a serem investidos para a prevenção. Para 

esses autores as atitudes preventivas que podem ser tomadas pelas pessoas com o 

sentido de autopreservação só são levadas a cabo quando há a disseminação e o 

enraizamento da crença na eficácia e aplicabilidade das intervenções realizadas 

para prevenir danos privados.   

Os autores afirmam que medidas de autoproteção podem reduzir os custos 

dos prejuízos das inundações em até 80%, sem contar a redução da necessidade do 

gerenciamento do risco pelos órgãos públicos. 

3.1.6.7 Armas (2006) – Terremotos - Romênia 

Armas (2006) apresenta os resultados de um trabalho de investigação sobre 

percepção e níveis de adaptação ao risco de terremotos para uma parcela da 

população de Bucareste, na Romênia. O objetivo principal do trabalho foi determinar 

como atitudes e percepções variam com a idade, gênero, nível educacional, área de 

residência, condição socioeconômica, características da ameaça sísmica, 

vulnerabilidade, e distanciamento ou perda de percepção. 

Para o estudo, foram entrevistados 200 indivíduos de várias regiões da 

cidade. O questionário foi dividido em três partes: (1) dados demográficos, (2) 

percepção de risco sísmico, (3) nível de adaptação ao risco. As questões foram de 

múltipla escolha e abertas e as entrevistas realizadas face a face. 

Os resultados obtidos pelo estudo demonstram que a população não está 

preparada para lidar com as consequências de um terremoto de maiores proporções 

e muitos negam a possibilidade de que ocorra. Foi observado que a percepção 

sísmica varia entre os gêneros sendo que as mulheres tendem a apresentar um 

maior temor ao processo devido à maior percepção do ambiente que as circunda. 

Essa diferença é maior entre os indivíduos com nível educacional elementar e tende 

a diminuir com o aumento do grau de instrução. 

A queda do padrão de vida da população da Romênia, nas últimas décadas, 

elevou o temor aos sismos, sendo tão maior quanto mais envelhecida a população 

(sentimento de maior vulnerabilidade). 
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Também foi observado que, quanto maior o laço afetivo da população com o 

local em que residem, maior é a tendência dessas pessoas negarem o risco e 

demonstrarem uma sensação de segurança.  

3.1.6.8 Siegrist e Gutscher (2008) – Inundações - Suiça 

Siegrist e Gutscher (2008) analisaram a influência que a experiência de 

enfrentar processos de inundação tem sobre o temor ao processo (afeto heurístico) 

e como essas experiências podem ser aproveitadas no processo comunicativo para 

desencadear motivações para um comportamento preventivo. 

Para o estudo foram entrevistados 200 indivíduos, de áreas urbanas e 

montanhosas, com nenhum ou com considerável prejuízo em decorrência de 

inundações, que viviam no primeiro andar das moradias. As questões foram abertas 

e fechadas e as entrevistas realizadas face a face. 

A Figura 9 mostra o resultado da questão aberta sobre a inundação suíça no 

ano de 2005 feita para os vitimados “Qual foi a pior coisa para você na inundação de 

2005?” e para os não vitimados “Quando você imagina uma inundação, qual seria a 

pior coisa para você?”. 
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Figura 9 - Resposta sobre a questão aberta. Múltiplas respostas foram 
possíveis.  

 Fonte: Modificado de Siegrist e Gutscher (2008). 

 

Os dois grupos apresentaram respostas muito divergentes tanto nas questões 

abertas quanto nas fechadas. Para as questões abertas da Figura 9, o grupo de 

pessoas que foram afetadas apontou reações afetivas como incerteza, insegurança, 

medo, choque e desamparo como sendo os piores aspectos do processo, enquanto 

as pessoas que não vivenciaram o processo superestimaram as perdas, os danos e 

a destruição das casas e da paisagem. Para as questões fechadas o grupo de não 

afetados continuou a subestimar as consequências emocionais do processo e o 

tempo que é gasto para a limpeza das moradias. 

Com relação às medidas preventivas, as divergências persistiram e o grupo 

de afetados mostrou que a experiência serviu como um caminho para obtenção de 

novas informações, e que após o problema, estão preparados para esvaziar 
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rapidamente os andares inferiores ou até mesmo, construir barreiras físicas e selar 

janelas para impedir novamente o avanço das águas. 

As pessoas que implantaram medidas preventivas sugerem que o medo é um 

fator importante para desencadear essas atitudes. Esses resultados enfatizam a 

importância da emoção/comoção (afeto heuristico) para a implementação de 

medidas de mitigação, embora não seja condição única para sua realização e esteja 

associada à efetividade e ao custo dessas intervenções. 

O resultado obtido mostra que as pessoas que não passaram por 

experiências tendem a minimizar o afeto heurístico (noção de danos) e conclui que a 

comunicação de risco não deve estar somente focalizada no aspecto técnico para 

poder motivar comportamentos de mitigação. A comunicação também deve permitir 

que as pessoas percebam os aspectos negativos decorrentes dos desastres 

naturais para assim desencadearem esse processo comportamental.  

3.1.6.9 Ho et al. (2008) – Inundações e Escorregamentos - Taiwan 

Ho et al. (2008) realizaram pesquisas sobre inundações e deslizamentos em 

Taiwan para identificar como a percepção de risco varia entre os dois processos e 

as características das vítimas. 

Para o estudo foram escolhidas quatro populações de amostras: população 

que sofreu impacto direto de inundações, impacto direto de deslizamentos, impacto 

indireto de deslizamentos e população em geral, em um total de 2163 domicílios, 

tanto na área urbana quanto na rural. As entrevistas foram realizadas por meio de 

telefone. O questionário foi elaborado com questões sobre ranqueamento de riscos, 

percepção de riscos e dados demográficos. 

Os dados demográficos demonstraram que os grupos de vítimas apresentam 

padrão socioeconômico e educacional mais baixo em relação ao público geral, e 

maior experiência com os desastres. As pessoas que apresentam mais experiências 

tem maior percepção das ameaças e temor. Os homens entendem que os desastres 

ameaçam menos a vida, as perdas econômicas e demonstram menor temor quando 

comparados às mulheres. 

No que se refere ao ranqueamento dos riscos, os três grupos de impactados 

apresentaram maiores preocupações com os acidentes naturais enquanto a 

população em geral com os eventos de origem humana (incêndio, poluição, doenças 

contagiosas). Entre os grupos de vítimas, as que estão relacionadas direta ou 
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indiretamente com deslizamentos indicaram os acidentes naturais como os de maior 

risco, enquanto o grupo de vítimas de inundações indicou esse processo como o de 

maior risco e os deslizamentos como o de menor problema dentre todos os outros, 

naturais e humanos.  

Com relação à percepção de riscos, os itens analisados foram divididos em 

dois grupos afins: impacto (probabilidade, ameaça, qualidade de vida, perda 

financeira e medo/temor) e controlabilidade (conhecimento de ações para mitigação 

e capacidade de controle). No grupo de deslizamentos, o conhecimento sobre ações 

de mitigação e o sentimento de controlabilidade diminui a percepção do impacto, 

isso praticamente não ocorre para o grupo de inundações, pois a constante 

recorrência das inundações traz sempre prejuízos mesmo que medidas preventivas 

sejam tomadas, isso faz com que a sensação de controlabilidade do evento seja 

diminuida. Por outro lado, os grandes escorregamentos são eventos mais raros e a 

perda de vidas humanas pode ser evitada com a evacuação das áreas em risco.  

A controlabilidade e o conhecimento das medidas de mitigação são tão 

maiores quanto o nível de escolaridade dos indivíduos, ou seja, o sentimento de 

controlabilidade somente se apresenta alto para aquelas pessoas que sentem que 

podem prevení-los com ações como a evacuação prévia da área. 

A pesquisa concluiu que tanto vítimas como o público em geral demonstram 

preocupação sobre os diferentes processos que podem afetá-los, que a percepção 

de controlabilidade e de impacto é maior para os eventos de deslizamentos do que 

para os de inundação e que o tipo de desastres, o gênero das pessoas e as 

experiências prévias são bons indicadores das atitudes das vítimas com relação aos 

desastres. 

A maior diferença entre os gêneros no que se refere à ameaça, à perda e ao 

temor decorre dos homens terem a tendência de diminuir a sua importância e, 

portanto, não darem a devida atenção ao tema. Os autores sugerem que 

campanhas preventivas e educativas sejam voltadas principalmente para as 

mulheres, no sentido de se obter maiores resultados. 

No entanto, campanhas de conscientização devem também ser delineadas 

para os homens com o intuito de esclarecê-los sobre o real perigo decorrente dos 

processos e da importância das atitudes de proteção. 

Em trabalho realizado sobre o tipo e a frequência de ações de mitigação para 

escorregamentos e inundações ocorridas em 2004, em Taiwan, Shaw et al. (2006 
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apud HO et al., 2008) determinaram em estudo que, em geral, mais de 50% das 

vítimas de inundações assistem a jornais sobre o tempo (84,2%) e movem seus 

pertences para locais mais altos (55,3%) e que mais de 50% das vítimas de 

escorregamentos assistem a jornais sobre o tempo (82,8%) e evacuam suas 

moradias por si mesmos (55,9%). 

Para a realização do presente trabalho, a percepção de risco é utilizada como 

uma ferramenta para a escolha dos mecanismos para comunicação de riscos, 

principalmente aqueles relacionados a deslizamentos de encostas em áreas de 

ocupação precária. O próximo capítulo trata desse tema. 
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4 COMUNICAÇÃO DE RISCO 

A comunicação de risco (CR) foi introduzida no contexto da gestão ambiental 

com o intuito de gerenciar situações de conflito existentes entre os mais diversos 

atores sociais geralmente definidos por cientistas e representantes de governo e, 

público em geral. Em um primeiro momento, a CR era utilizada somente para 

apresentar informações para o público sem que houvesse uma troca de conteúdo 

entre os atores. 

Nos últimos anos esse tema tem ganhado maior relevância, pois houve como 

indica Covello (1996):  

[...] a intensificação do receio e preocupação do público em 
relação à exposição a agentes de risco ambiental e a subsequente 
demanda por informações; o crescimento no número de reportagens 
na mídia focando assuntos ambientais; o crescimento exponencial do 
movimento ambientalista mundial e a paralela perda de confiança no 
governo e indústria como fontes de informação sobre o risco. 

 
Covello (1996) define comunicação de risco como:  

[...] a troca de informação entre as partes interessadas sobre 
a natureza, magnitude, significância ou controle de um risco. As 
partes interessadas incluem agências governamentais, corporações 
ou grupos industriais, União, a mídia, cientistas, organizações 
profissionais, grupos de interesse especial, comunidades e cidadãos. 

 

Segundo a definição do Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos 

- National Research Council (1989 apud RIBEIRO, 2001) “a comunicação de risco 

(CR) é um processo interativo de intercâmbio de informações e de opiniões entre os 

indivíduos, grupos e instituições. É um diálogo onde se discutem múltiplas 

mensagens que expressam preocupações, opiniões ou reações às próprias 

mensagens ou acordos legais e institucionais do gerenciamento de riscos”. 

Na década de 1980, autores como Douglas (1986) e Slovic (1987) 

desenvolveram uma nova forma de abordagem da comunicação de riscos além 

daquela embasada somente em dados quantitativos, como eram feitas as 

abordagens da década de 70. Os autores incorporaram a seus estudos a percepção 

populacional sobre as ameaças às relações sociais e familiares a que estão 

expostos. Essa modificação permitiu que houvesse uma aproximação entre o que 

era comunicado e seus ouvintes, desenvolvendo o interesse destes últimos na 

mensagem apresentada. 
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A experiência adquirida no campo da CR nas últimas décadas tem mostrado 

que, estrategicamente, ela deve estar focada no entendimento de como o público 

percebe o risco, em como a mídia traduz a informação recebida pelos cientistas ou 

formadores de política pública, e como representantes dos setores públicos e 

privados podem relacionar as informações de risco com uma ampla gama de outras 

disciplinas. Uma retro-análise dos processos de comunicação e percepção de risco 

é apresentada por Fischhoff (1995). 

Bostrom et al. (1992) alerta sobre a necessidade que o público tem de 

receber conhecimentos substanciais sobre o que é uma ameaça/perigo, como ele se 

desenrola e suas consequências, ao invés de receberem apenas um resumo de 

estimativas numéricas. McGregor et al. (1999) também corroboram com essa ideia: 

“Embora a ciência de avaliação de riscos seja quantitativa por sua natureza, a 

comunicação dos resultados obtidos ao público recai fortemente sobre a linguagem 

ao invés de nos números”.  

O conhecimento público de qualidade é essencial para que sejam realizadas 

discussões públicas sobre perigos, para avaliar a capacidade de resposta de atores 

e para formular alternativas que possam servir como foco nas tomadas de decisão. 

Igualmente, para tornar o processo de gerenciamento de risco mais acessível ao 

envolvimento do público, deve-se desenvolver melhores modelos de linguagem em 

comparação ao linguajar da comunidade técnica.  

Por outro lado, Silva (2004) retoma a importância do conhecimento técnico no 

desenvolvimento do processo de comunicação e ressalta que a aceitabilidade das 

informações pelo público leigo é um problema associado ao seu próprio juízo de 

valores e não às informações propriamente recebidas e que, nesse caso, um 

exercício de comparação de riscos dentro do processo comunicativo pode ser 

proveitoso.  

Wardman (2008) relembra o problema levantado por Richardson sobre a 

utilização de modelos de “melhores práticas” para a comunicação de riscos. Esses 

modelos são empregados sem que haja conhecimento teórico de sua aplicação, 

podendo levar a confusões ou a possíveis imposições de valores particulares que 

mascarem seu poder e distorçam o gerenciamento dos riscos e os processos 

políticos reguladores.  

  Sinisi (2003) atesta que uma CR de sucesso é uma arte que exige habilidade, 

conhecimento, treinamento, prática e recursos financeiros e que, para que seja 
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efetiva, deve envolver não apenas a disseminação de informações, mas, também, 

deve comunicar as complexidades e incertezas associadas à avaliação e ao 

gerenciamento de risco. Com essa ideia concordam Rosenbaum e Culshaw (2003), 

que declaram que a comunicação de riscos não é nada mais do que a comunicação 

de incertezas, desde que essas incertezas estejam à luz de esclarecimentos acerca 

dos significados de previsão e prognóstico (prediction e forecasting).  O público 

espera pela previsão de quando, onde e qual a magnitude do evento a ser esperado 

e, no entanto, os cientistas podem apenas dar indicações e prognosticar a 

ocorrência destes eventos. A expectativa criada por essa diferença de interesses 

deve ser gerenciada pelos profissionais comunicadores de risco que devem explicar 

ao público os limites do conhecimento. 

Segundo o Committee on Risk Perception and Communication (1989 apud 

RIBEIRO, 2001), o crescente interesse do poder público e entidades privadas 

quanto à comunicação de riscos pode estar vinculada ao desejo de passar 

informações com o intuito de abrandar oposições às suas decisões, o desejo de 

compartilhar o poder entre o governo e a comunidade e a tentativa de desenvolver 

alternativas mais efetivas do que a imposição e o controle. 

Farber (2000 apud DELLA ROCCA, 2002) e Ribeiro (2001) declaram que a 

comunicação aplicada a políticas do meio ambiente e desenvolvimento deve ser um 

instrumento que permita aos tomadores de decisão e às populações analisar e 

compreender as situações insatisfatórias com que se defrontam, de discutí-las, de 

buscar melhorias e soluções para essas situações por meio de negociações e ações 

diretas. Ribeiro (2001) ainda salienta que a comunicação, além de ser uma mera 

ferramenta de informação, deve promover a formação das pessoas necessárias para 

tais negociações. 

A comunicação de risco deve ter então a função de transmitir mensagens 

entre os diferentes atores que culminem na transferência de conhecimentos e na 

capacitação dos mesmos para agirem da maneira mais adequada frente a uma 

situação de risco.  

Dessa forma, no gerenciamento de riscos e nas tomadas de decisão cresce a 

preocupação com relação à melhoria da comunicação entre especialistas e público e 

especialistas e tomadores de decisão. “Percepção, comunicação e aceitação são 

aspectos do gerenciamento de risco que não podem ser desvinculados” (Della 

Rocca, 2002).  
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No caso desta pesquisa, a comunicação de risco deve proporcionar 

conhecimento suficiente para fomentar a cultura de prevenção, autopreservação e a 

capacidade de enfrentamento de emergências e posterior recuperação, isto é, a 

comunicação deve preparar os atores para atuarem desde o momento anterior a um 

desastre até o momento pós-desastre, dotando-os de capacidade de resiliência 

frente aos processos. 

A vertente de investigações sobre comunicação de riscos vem crescendo de 

maneira acelerada, tanto no mundo acadêmico quanto nos ambientes industrial e 

político. Com a crescente prática da CR, muitos autores se voltaram para a 

necessidade de se criar um arcabouço teórico sobre o tema, destacando a forma 

com que são realizadas as abordagens do público de forma a conquistar o seu 

comprometimento dentro das questões a serem debatidas e nos momentos de 

tomadas de decisão.   

4.1.1 O processo comunicativo - uma visão teórica da comunicação 

Para o estudo teórico da comunicação de risco, Wardman (2008) reúne as 

informações de outros autores e apresenta os três imperativos criados para esse 

tema, os quais foram primeiramente descritos por Fiorino (1989 e 1990). Esses 

imperativos são denominados de normativo, instrumental e substantivo.  

4.1.1.1 Imperativo Normativo 

Esse imperativo foi e está originado na base ética de que comunicar um risco 

“é a coisa certa a ser feita” sem que haja uma preocupação com os meios utilizados 

e com o fim que será obtido. Os cidadãos são considerados, nesse caso, as 

melhores pessoas para julgar seus próprios interesses e, então, a comunicação de 

risco deve aumentar a consciência e permitir que eles sejam os tomadores das 

decisões que os afetarão.  

Esse imperativo está baseado em dois ideais. O primeiro ideal centra a 

obrigação da CR nos atores que estão incumbidos de informar os cidadãos 

envolvidos sobre os riscos potenciais e suas possíveis vítimas, e passar informações 

na forma de avisos comportamentais e guias de ação para um momento de 

desastre. O segundo ideal é o considerado de mão dupla, no qual os cidadãos 

devem estar envolvidos nas discussões da CR tendo a oportunidade de representar 
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e participar dos debates. Dessa forma, há uma troca de informações entre os vários 

atores, incluindo-se aí os cidadãos. 

4.1.1.2 Imperativo Instrumental 

O imperativo instrumental é o meio ou recurso utilizado para que um 

indivíduo, grupo ou organização atinja seus objetivos particulares. Muitas vezes é 

tratado como um mecanismo de sobrevivência corporativa frente às pressões 

externas ou para suavizar controvérsias que possam ser ocasionadas pelo 

lançamento de novos produtos e tecnologias. 

Nesse caso, a organização exerce o papel de comunicador para o governo, 

mídia e cidadãos. Esse instrumental pode ser utilizado para diversas finalidades em 

ONGs, indústrias químicas, indústrias alimentícias e outros. 

4.1.1.3 Imperativo Substantivo 

Segundo Stirling (2005 apud WARDMAN, 2008), esse imperativo é motivado 

para gerar resultados que favoreçam o interesse geral em detrimento de interesses 

próprios. O Imperativo Substantivo tem a função de preencher a lacuna entre o que 

é conhecido por diversos atores sobre um risco particular e o que ainda deve ser 

conhecido. Para atingir esse objetivo, deve-se gerar o entendimento e aumentar a 

qualidade do conhecimento disponível para a tomada de decisões relacionadas ao 

risco. Segundo Ropeik e Slovic (2006), isso pode ocorrer fazendo com que as 

pessoas olhem as novas informações de risco em perspectiva, aumentando seu 

entendimento e a qualidade das decisões. 

Bostrom (2003) acrescenta que a comunicação de risco deve ajudar as 

pessoas da sociedade a fazer escolhas de risco mais saudáveis e sabiamente, tanto 

por meio da educação quanto pelo desenvolvimento de determinados tipos de 

comportamento.  

De fato, a ocorrência desses imperativos não é exatamente pura e mesclam-

se de acordo com a ocasião, objetivos, características dos dados a serem expostos 

e o comprometimento dos agentes. A Figura 10 apresenta os quatro modelos 

conceituais para a comunicação de riscos que podem variar conforme os 

imperativos dados (Wardman, 2008). No eixo vertical está a intenção norteadora da 
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comunicação de risco, enquanto, no eixo horizontal, está caracterizado o co-

envolvimento entre os diferentes agentes. 
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Figura 10 - Modelos conceituais para Comunicação de Riscos. 
Fonte: Wardman (2008). 

 

O Modelo “Mensagem de Risco” segue o padrão normativo de informar e está 

embasada no paradigma de comunicação “emissor/receptor”. Dentro desse 

paradigma, a mensagem ou comunicado é: (1) codificado em uma mensagem de 

risco pelo emissor, (2) transmitido por um determinado canal para o receptor, (3) 

decodificado pelo receptor, (4) utilizado pelo receptor como meio para redução de 

incertezas e como um guia de ações. 

A preocupação central do Modelo “Mensagem de Risco” é a mensagem ser 

informativa e transparente de modo que a confiança entre remetente e receptor se 

estabeleça, reduzindo, assim, o nível de incerteza; mensagens pobremente 

elaboradas irão eventualmente falhar. Dessa forma, o papel da comunicação é 

garantir um fluxo contínuo de informações claras, concisas e compreensíveis, 

possibilitando também a obtenção de feedbacks.  

Observa-se que nesse modelo, os receptores das mensagens estão 

consideravelmente não engajados com a elaboração do sentido nas mensagens de 

risco. Se a mensagem decodificada não é idêntica à transmitida esse fato é atribuído 

aos ruídos do canal utilizado, a insuficiência ou erro na codificação da mensagem ou 

a erros de decodificação. 
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A “Mensagem de Risco” é amplamente utilizada pelos gerenciadores de risco, 

mas, O’Neil (2002 e Renn, 2006 apud WARDMAN, 2008) lembram que a quantidade 

de informações enviadas para um receptor pode sobrecarregá-lo, levando-o 

posteriormente a indecisões e que, apesar da existência maciça de informações nos 

meios de comunicação, as pessoas tendem a não prestar atenção nelas e, portanto, 

há necessidade de desenvolver a motivação para que essas mensagens sejam 

acessadas e absorvidas. 

  Outro tópico que deve ser considerado é que a realização das mensagens 

por apenas um dos agentes, o emissor, considera que o público leigo é desprovido 

de conhecimento sobre um determinado risco e que essa lacuna deve ser 

preenchida pelo grupo dos especialistas. Porém, esse resultado só é obtido, uma 

vez que o emissor seja considerado uma fonte confiável. Além disso, as dúvidas que 

surgem entre o público sobre as mensagens são constantemente atribuídas a 

ignorância, limitação científica e irracionalidade e isso passa a ser utilizado como 

justificativa para que se exclua o público de debates sobre o tema. 

Esse tipo de mensagem também permite que o emissor limite a mensagem 

tão somente às informações que as autoridades queiram que sejam sabidas, e 

dessa forma o  conhecimento do público pode ser manipulado. 

O Modelo “Diálogo de Risco”, ainda segundo Wardman (2008), também 

segue o Imperativo Normativo, mas se diferencia da Mensagem de Risco por 

permitir a participação de cidadãos e outros stakeholders no debate sobre o risco e 

na tomada de decisões. É basicamente fundamentado na colaboração e 

denominado de “mão dupla”. Vem sendo utilizado como meio para caracterização de 

riscos, delineamento das prioridades no gerenciamento destes das políticas de 

intervenção que considerem os múltiplos interesses envolvidos. 

Esse modelo requer uma grande dose de intersubjetividade e de que seus 

participantes sejam inteligíveis, confiáveis, verdadeiros e legítimos em seus 

interesses e ética para que o fluxo de comunicação transcorra de forma adequada e 

que culminem em decisões consensuais. 

O Diálogo de Risco se torna mais necessário quanto maior o peso da decisão 

a ser tomada e maior sejam as incertezas e a ambiguidades associadas com o 

problema do risco dado. 

O Modelo “Campo de Risco” (WARDMAN, 2008) segue o Imperativo 

Instrumental e representa uma estratégia de troca de informações entre partes 



76 

 

interessadas em função de interesses particulares. Ele tem a função de mudar as 

percepções das pessoas sobre um determinado tema ou imagem de instituições, a 

partir do uso de sinais específicos. 

Esse modelo é montado a partir de um jogo de estratégia entre os atores de 

um campo de atividade e pode ser delineado de várias formas como avisos morais, 

manipulação ideológica ou argumentação lógica. Legitimidade e confiança são itens 

essenciais para a construção de limites para decisões e ações que são percebidas 

como aceitáveis e permitidas dentro de um determinado contexto. 

O diálogo existente entre os atores é realizado de maneira mais forçosa 

muitas vezes sob coerção ou influência social e reconhece que, algumas vezes, 

para obtenção de determinados resultados, há necessidade de realizar exigências 

impostas pelos outros atores. 

O Modelo “Governo de Risco” (WARDMAN, 2008) também está embasado no 

Imperativo Instrumental e tem como objetivo questionar a forma com que as regras 

que governam os campos de atividade são estruturadas e suas implicações. É a 

maneira de conhecer e governar as populações e está embasada na teoria de 

Foulcault de que poder não somente reprime, mas também produz efeitos de 

verdade e saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades.  

Depois de determinado o processo comunicativo que será empregado, é 

necessário que se realize a escolha dos materiais mais adequados para a 

transmissão das mensagens. A seguir serão abordados os instrumentos de 

comunicação mais comumente utilizados. 

4.1.2 Instrumentos de comunicação de risco 

O meio pelo qual será realizada a comunicação de risco deve ser escolhido 

em função de seu objetivo, das características do público a quem os esforços serão 

dirigidos e dos recursos financeiros disponíveis. 

Ribeiro (2001) divide os canais de comunicação em três grupos principais, o 

canal interpessoal, o canal de comunicação em grupo e o canal de comunicação de 

massa, sendo estes complementares e passíveis de serem utilizados isolada ou 

conjuntamente. 

A comunicação interpessoal tem como objetivo a tentativa de adoção de 

novos comportamentos e práticas e se dá por meio de atividades de formação. Ela 

ocorre por meio de deliberações e discussões sobre determinado assunto. 
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A comunicação de grupo pode utilizar diversas ferramentas alternativas como 

canais impressos, audiovisuais e interativos. Ressalta-se que todas essas atividades 

devem ser pré-testadas para a comprovação de sua viabilidade e respostas e os 

interlocutores de atividades em grupo devem ser adequadamente treinados para tal. 

A comunicação de massa tem como vantagem a grande quantidade de 

pessoas a quem a mensagem pode ser dirigida, mas por outro lado, a confiabilidade 

das mensagens recebidas pelas pessoas com grau de instrução maior tende a ser 

menosprezada. Os canais de massa devem funcionar como uma ferramenta 

instigadora da busca de novas e mais detalhadas informações sobre os aspectos 

apresentados. 

O Quadro 4 apresenta uma série de canais e instrumentais para a realização 

das atividades de comunicação. 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

Jornais diários 
Jornais comerciais 
Revistas 

Rádio 
Televisão (programas e anúncios) 
Cinema 

CANAIS ALTERNATIVOS 

Impressos  

Cartas 
Adesivos 
Bandeirolas 
Faixas 
Panfletos e Cartilhas 
Boletins 
Relatórios 
Revistas especializadas 

Camisetas 
Distintivos 
Bonés 
Cadernos para colorir 
Material Pedagógico 
Poemas 
Guia de informações 
Publicações locais 

Audiovisuais 

Exposições 
Canções 
Vídeos e diapositivos 
Filmes documentários 

Pôsteres 
Fotos 
Cartazes 
Anúncios públicos 

Interativos 

Apresentações 
Visitas de campo 
Organização de competições 
Face a face (vizinho a vizinho, etc.) 
Reuniões públicas 
Telefonemas 
Teatro de fantoches 
Mesas-redondas 
Conferências 
Demonstrações, passeatas 
Internet 
Visitas 
Programas religiosos 

Debates públicos 
Conferências com a imprensa 
Simpósios em faculdades 
Animação (em lugares públicos) 
Dias especiais (p.ex. Dia Mundial do Meio 
Ambiente) 
Atividades em igrejas 
Competições na comunidade (p.ex. jardim 
mais bonito) 
Recompensas 
Participação em eventos já existentes 
Clube de jovens 
Paradas  

Quadro 4 - Canais de comunicação.  
 Fonte: Ribeiro (2001) 

 

A seguir são apresentados alguns aspectos que coibem ou permitem uma 

clara comunicação dos riscos. 

4.1.3 Problemas e aspectos importantes para uma clara comunicação de risco 

 

No contexto do gerenciamento de riscos, a comunicação só pode ser 

considerada adequada se conseguir apresentar de maneira compreensível e crível 

um material técnico complexo e encoberto por incertezas, de modo a facilitar 

decisões.  
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Covello (1996) elenca alguns dos problemas encontrados para que se 

estabeleça uma boa comunicação de riscos:  

a) limitações da mídia em comunicar aspectos relativos ao risco;  

b) limitações dos dados científicos tratados nas avaliações de risco;  

c) dificuldades ao longo da comunicação entre agentes do governo e da 

indústria com o público;  

d) limitações do próprio público em avaliar e interpretar informações de risco. 

 

De acordo com relatórios do International Strategy for Disaster Reduction - 

ISDR (2004) há muitos países em que existe abundância de informações sobre risco 

de desastres em forma de arquivos. No entanto, essas informações podem ser 

inacessíveis por restrições institucionais ou por razões técnicas: 

 Restrição de dados com o propósito de segurança ou como forma de 

poder institucional; 

 Comunicação inadequada entre setores sobre a existência dos dados; 

 Disseminação de informações não é considerada prioridade pela 

organização; 

 Informações são mantidas em formatos não atualizados, não padrão ou 

em linguajar de especialistas; 

 Conversão custosa dos dados existentes para formatos que permitam 

uma leitura mais acessível; 

 Compiladores de dados não fazem consultas aos usuários sobre suas 

requisições de dados. 

  

A OPAS/OMS (2007) salienta que a comunicação dos riscos só poderá ser 

clara e direta quando os riscos sejam bem entendidos, previsíveis e mensuráveis, e 

apresenta sete regras fundamentais para que haja uma efetiva comunicação: 

 aceitar o público como agente colaborador; 

 escutar o público; 

 ser honesto e flexível ao escutar outras opiniões; 

 coordenar e colaborar com outras agências e grupos que têm 

credibilidade; 

 satisfazer as necessidades dos meios de comunicação; 
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 falar com clareza e com empatia (sem paternalismos); e 

 planejar com cuidado e avaliar as ações. 

 

Em continuidade aos tópicos apontados pela OPAS/OMS (2007), são 

apontadas, também, as barreiras que devem ser suplantadas pelo comunicador para 

se obter a efetiva comunicação: 

 medo da perda de controle; 

 dificuldade de entendimento da problemática técnica pelos membros da 

comunidade; 

 apatia do público; 

 falta de recursos (dinheiro, tempo, pessoas); e 

 falta de tradição e experiência em comunicação. 

 

Para a formulação do processo de comunicação, devem estar claras as 

respostas para as seguintes perguntas (Ribeiro, 2001): 

• O que eu quero? Qual meu objetivo? - Este objetivo é realizável e 

realmente depende das atividades de comunicação pensadas? Ele está 

formulado em termos positivos e específicos?  

• O que isso vai me dar? - É importante poder representar os resultados 

esperados e fixar uma meta, de preferência quantificável. 

• Meu objetivo leva em conta os interesses dos diferentes grupos ou 

pessoas implicados? - Há algum inconveniente que possa criar obstáculos 

para o alcance desse objetivo?  

• Como saberei se estou caminhando na direção correta? - Fazer uma 

primeira avaliação do trabalho realizado. 

• Como saberei se atingi meus objetivos? - Estabelecimento dos critérios de 

avaliação final. 

 

Segundo Wagner (2007), a experiência pessoal e o uso de imagens são os 

dois pilares para se estabelecer uma boa comunicação sobre os riscos naturais. 

Para a elaboração das informações visuais, a utilização de fotografias e imagens 

das áreas da comunidade afetadas surtiria mais efeitos que o uso das de outras 

localidades. Com as restrições orçamentárias para o desenvolvimento de materiais 
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para cada comunidade individualizada, recomenda que informações locais sejam 

inseridas no material geral. Também destaca que as informações devem priorizar os 

mecanismos deflagradores dos processos, uma vez que os componentes que 

podem ser apreendidos por meio da experiência ou observação já são entendidos 

pela população. 

4.1.4 Comunicação para educação preventiva 

O Marco de Ação de Hyogo elaborado pela Organização das Nações Unidas - 

ONU (2005b) para a década de 2005-2015 determina, como uma de suas ações 

prioritárias, que seja utilizado o conhecimento, a inovação e a educação para se 

criar uma cultura de segurança e resiliência em todos os níveis. As principais 

atividades propostas pelo grupo são: 

 fornecer informações relevantes sobre o risco de desastres e meios de 

proteção, principalmente para moradores de áreas de risco; 

 fortalecer redes e promover o diálogo e a cooperação entre especialistas 

em desastres, profissionais e acadêmicos, planejadores e outros atores; 

 inserir a temática de redução de riscos de desastres na educação formal 

e informal assim como em atividades de capacitação; 

 desenvolver ou fortalecer programas de base para a gestão de riscos de 

desastres; e 

 trabalhar conjuntamente com os meios de comunicação em atividades 

dirigidas à conscientização sobre a redução de riscos de desastres. 

 

A educação preventiva, segundo CYTED (2006), se converteu em um 

instrumento estratégico de singular importância que proporciona à população em 

geral as informações necessárias para que haja a compreensão das condições de 

risco de um determinado local que, no caso da impossibilidade de mitigação ou 

eliminação do risco, lhes confere meios e ferramentas de autogestão que podem 

auxiliar nos casos de emergências e etapas de reparos e reconstruções nas áreas 

afetadas. 

Os investimentos na educação preventiva podem promover a geração, o 

desenvolvimento e a consolidação da cultura de preservação e autodefesa nos 

grupos mais expostos às áreas vulneráveis, sensibilizar as mais diversas esferas de 
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governo e órgãos gestores de risco e capacitar e educar toda a sociedade sobre os 

assuntos relacionados aos desastres naturais.  

 Como instrumentos educativos, compete aos sistemas públicos a produção 

de materiais veiculados pelas diversas mídias com o objetivo de divulgação de 

conhecimentos e, também, podem ser realizadas simulações de evacuação para 

treinamentos de emergência.  
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5 GRUPOS DE PERCEPÇÃO E SUA CORRELAÇÃO COM OS 
INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

No cenário brasileiro de riscos de escorregamentos algumas atitudes de 

ordem gerencial e comunicativa estão sendo levadas a cabo ao longo das últimas 

décadas.  

O papel da comunicação na gestão dos riscos é de fundamental importância 

quando motivada a aumentar o nível de entendimento acerca das questões e ações 

relativas aos riscos ambientais e da participação das pessoas envolvidas quanto à 

prevenção e minimização dos impactos decorrentes de acidentes e recuperação das 

áreas impactadas, no caso deste trabalho, envolvendo os deslizamentos em 

encostas de áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda.  

Diversos são os exemplos do uso dos meios de comunicação no 

gerenciamento dos riscos no sentido de informar e educar o público alvo sobre as 

ações que vêm sendo ou que possam ser realizadas no combate ao risco, buscando 

assim o aumento da confiança entre os interlocutores e a modificação da percepção 

e atitudes sobre os problemas apresentados. 

Como visto no item 3.1.2, as percepções são construídas por diversos fatores 

de origens biológica, cognitiva e vivencial que estão sempre interligados, mas que 

variam de indivíduo para indivíduo de acordo com o seu contexto específico de vida. 

Uma vez que as percepções são singulares e não se aplicam da mesma forma para 

todos os elementos de uma população torna-se necessário que os instrumentos 

utilizados para fazer a comunicação dos riscos sejam escolhidos da forma que 

melhor se adequem a cada um desses grupos de percepções. 

O trabalho de Macedo (2001) mostra como um treinamento dado a 

profissionais de áreas distintas à engenharia/geotecnia pode levar a um maior 

entendimento desses profissionais sobre a dinâmica de ocorrência dos processos de 

escorregamentos e sobre os graus de risco a que os moradores estão sujeitos. Dessa 

forma, profissionais que outrora utilizavam apenas sua intuição para a realização de 

mapeamentos passaram a utilizar a técnica e o conhecimento adquirido para o 

desenvolvimento de seu trabalho. Esse treinamento alterou profundamente a 

percepção dos profissionais sobre o risco. Trabalhos dessa natureza também podem 

ser realizados focando a modificação da percepção populacional. 
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 Entre os moradores de uma área de risco em um assentamento precário, os 

níveis de conhecimento e escolaridade dos indivíduos são muito desiguais e devem 

ser levados em consideração na escolha do meio de comunicação, bem como 

aspectos relacionados com faixa etária, gênero e a experiência pessoal diante da 

ocorrência de eventos e acidentes.  

 Essas diferenciações foram observadas com freqüência ao longo dos anos 

durante a realização de trabalhos de mapeamento de risco em diversas cidades, no 

contato com agentes comunitários e técnicos de defesa civil, no desenvolvimento de 

cursos de capacitação para a população e meio técnico e no atendimento em 

situações de emergência. 

 A seguir, são abordadas as particularidades de cada um desses grupos de 

forma que sobressaiam os melhores instrumentos para comunicação de cada um 

deles. A discussão se dará especialmente, mas não unicamente, sobre os 

instrumentos apresentados no Quadro 4 de autoria de Ribeiro (2001). 

5.1 A influência da faixa etária e do nível de alfabetização (escolaridade) na 
escolha dos métodos de comunicação 

Nos ambientes de periferia e assentamentos precários, o grau de alfabetização 

da população varia fortemente de acordo com a faixa etária dos indivíduos. Essa 

variação está relacionada com o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro 

que nas últimas décadas foi zelando pela inserção de jovens e crianças no ensino 

básico elevando assim taxa de alfabetização no país.  

Dentro da atual realidade do sudeste brasileiro, quatro grupos com graus de 

alfabetização distintos podem ser destacados: idosos (> 60 anos); adultos (25-59 

anos); jovens (15-24 anos); e crianças e adolescentes (0-14 anos). 

5.1.1 Idosos (> 60 anos) 

O índice de alfabetização de idosos é considerado baixo nas áreas de risco. 

Geralmente esse grupo é formado por indivíduos que se deslocaram do campo para 

a cidade em busca de novos postos de trabalho que não estivessem relacionados 

com a lida diária com a terra.  

O indivíduo desse grupo nasceu e cresceu em uma época em que o ensino era 

restrito e muitas vezes, as escolas tinham de ser abandonadas pelo trabalho. A 

escola possuía um caráter secundário nessa realidade. 
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Hoje em dia, esses indivíduos vivem de recursos de aposentadoria e alguma 

atividade informal, quando viável. Pode ser considerado um grupo homogêneo 

quanto à vulnerabilidade com relação ao gênero, apresentando percepção de risco 

invariável entre os sexos. Também representam, junto com as crianças, o grupo de 

indivíduos que mais necessita de ajuda e apoio durante situações emergenciais. 

Este público não apresenta hábitos de leitura e possui como maior fonte de 

informações os programas em rádios, televisão e a comunicação interpessoal. 

Assim, os melhores instrumentos de divulgação de informações para esse segmento 

estão relacionados aos veículos de comunicação de massa, sendo os jornais, 

revistas e cinema opções não viáveis para o processo comunicativo efetivo. 

 Em se tratando de canais alternativos como meio de comunicação, as 

mensagens podem ser produzidas e impressas em camisetas e bonés e 

posteriormente distribuídas entre a população. A troca de informações in loco entre 

moradores e agentes técnicos e entre os próprios moradores também é considerada 

como fonte positiva na divulgação de conhecimento e no ensino. 

O acesso a novas tecnologias como internet e celular é restrito e não podem 

ser considerados como fonte de informações viável para esse segmento da 

população. 

Eventos interativos que exijam o deslocamento dos idosos para determinados 

locais designados também não são indicados a não ser que sejam delineados 

especialmente para esse público. Centros comunitários e parques localizados 

próximos às áreas de risco podem ser bons locais para a realização de eventos 

voltados especificamente para a terceira idade.  Atividades lúdicas com grupos de 

terceira idade pode ser uma maneira criativa de transferência de conhecimento 

(Fotos 3 e 4). 

  

Foto 3- Reunião com grupo da terceira Foto 4- Palestra para grupo da terceira 
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idade.  
Fonte: Arquivo IPT 

idade.  
Fonte: Arquivo IPT 

 

5.1.2 Adultos (25-59 anos) 

O grupo de adultos representa o maior contingente de indivíduos das áreas 

de risco e estes são os maiores responsáveis pelas unidades habitacionais e, 

portanto são os tomadores de decisões quando se veem confrontados com algum 

tipo de situação que exija uma escolha ou uma ação.  

O estudo da percepção desse grupo é muito importante no sentido de que 

são eles que devem estar mais bem preparados para agirem em situações de 

emergência e nas ações de prevenção no ambiente comunitário, sendo capacitados 

a ajudar as crianças e idosos, que compõe os grupos mais vulneráveis no momento 

de um acidente. 

Esses indivíduos são representados por migrantes vindos de várias regiões 

brasileiras, especialmente Nordeste e Sudeste (incluindo o interior de São Paulo) e 

sua percepção varia de acordo com sua origem. 

 A diferença de gêneros também atua fortemente na forma de perceber os riscos. 

Os homens são caracteristicamente aqueles que provêem o maior sustento da família e 

se sentem como responsáveis pela segurança familiar; também está relacionada a eles 

a percepção de que podem proteger a família diante de quaisquer adversidades e que 

os riscos são, em geral, menores do que realmente são. Como apresentado por Ho et 

al. (2008), os homens tem a tendência de se sentirem menos vulneráveis aos acidentes 

ao passo que as mulheres possuem maior inclinação aos sentimentos de temor e 

ameaça. De acordo com essa dicotomia na percepção do risco, os instrumentos de 

comunicação, apesar de serem os mesmos, devem possuir enfoques e conteúdos 

diferenciados quando se trata de trabalhar com homens e mulheres. 

O grau de alfabetização dessa parcela da população é superior ao 

apresentado pelo grupo de idosos e tende a aumentar conforme decrescem as 

idades. Por isso, instrumentos que se valham de textos curtos podem passar a ser 

incorporados nas campanhas de prevenção. 

 

Canais de comunicação de massa 

 



87 

 

Esse grupo faz uso maciço e assíduo de meios de comunicação de massa 

como o rádio e a televisão, sendo os programas mais vistos aqueles que são 

difundidos pelos canais abertos e com maior apelo de público.  

O processo de comunicação de riscos à população deve estar embutido em 

meio à programação televisiva, na forma de propagandas, reportagens com 

conteúdo informativo, objetivo, específico e curto, ou até mesmo, em situações 

embutidas em capítulos de novelas e seriados.  

Quando se refere aos programas de rádio, as informações podem ser 

divulgadas na forma de vinhetas de orientação pública em meio à programação 

normal e na forma de noticiários. Na América Latina existem exemplos de gravações 

de radio-novelas curtas e exibidas em capítulos, com o intuito de alertar sobre os 

riscos (EIRD, 2008). No entanto, esse tipo de instrumento não faz parte da cultura 

atual brasileira em que as pessoas não possuem o hábito adquirido de acompanhar 

novelas radiofônicas (Figura 11).  

As rádios comunitárias também são importantes veículos de comunicação, 

pois delineiam sua programação de acordo com as particularidades e demandas 

próprias de cada região.  

 O bairro de Vargem Grande, na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo 

possui a sua própria rádio comunitária, a Rádio Cratera FM 107,5MHz (Figura 12). 

Segundo a Revista Fórum (2008), a rádio, além de divulgar notícias locais, trabalha 

com a conscientização ambiental da população. Esse trabalho surgiu a partir da 

fundação da Associação Comunitária Habitacional Vargem Grande (Achave) pelas 

lideranças comunitárias do local, no começo da década de 90 (ACHAVE, 2008).  

 No momento, a associação aguarda a legalização da emissora para que 

possam colocar no ar um canal de TV Comunitária que tratará apenas dos 

problemas específicos do bairro. A rádio, além do seu conteúdo de entretenimento, 

ajuda os moradores a tomar conhecimento sobre a vida do bairro apresentando 

notícias sobre campanhas de alimento, de combate a dengue e outras doenças, da 

presença de médicos, do funcionamento das escolas, divulgando cursos 

profissionalizantes e vagas de emprego e também pode contribuir com a 

conscientização sobre os processos de risco naturais. 

A vantagem desse tipo de divulgação de notícias é a grande capacidade de 

atingimento da população. É um veículo que transmite informações para 
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trabalhadores, em seu horário de serviço, donas de casa e todo o universo que 

sintonize sua frequência. 

 

  

Figura 11 - Radionovela “Tiempos de 
huracanes”.  

Fonte: EIRD (2008) 

Figura 12 - Logo da Rádio Cratera                            
107,5 FM. 

      Fonte: ACHAVE (2008) 

 

Os meios de comunicação de massa impressos não são indicados para essa 

parcela da população, pois jornais de grande circulação são considerados caros e 

não fazem parte da cultura interna ao grupo.   
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Canais alternativos 

 

Mídia impressa: 

   

 O grupo morador das áreas de risco não possui, em geral, o hábito da leitura, 

sendo este um aspecto secundário da aquisição cultural nesse ambiente. A leitura 

desses indivíduos ocupa apenas um papel informativo de âmbito geral e é 

importante para a realização de atividades do dia a dia como: transporte, compras, 

pagamento de contas, trabalho, etc. 

 No entanto, outras formas de contato com a leitura também são comuns, 

quais sejam: no consumo de música, quando são acompanhadas por suas letras; no 

uso de novas tecnologias como a internet, que vem ganhando espaço cada vez 

maior devido a projetos governamentais de inclusão digital, no uso de torpedos da 

telefonia celular e até mesmo na igreja, com a leitura da Bíblia e outros textos. 

 A elaboração de materiais gráficos longos, técnicos e/ou complexos pode 

desmotivar a sua leitura e, para tanto, é recomendado que as publicações 

distribuídas sejam curtas, com conteúdos simplificados e fortemente ilustrativas. 

Esse material pode ser veiculado na forma de jornais de bairro, de distribuição 

gratuita, na forma de cartilhas, pequenos manuais e folhetos. 

O Programa denominado “Viva o Morro”, foi delineado para a Região 

Metropolitana do Recife, em 1997, e por meio dele tem sido gerenciadas várias 

ações estruturais e não-estruturais nas áreas de encostas e alagados nos 

municípios da RM-Recife (CONDEPE/FIDEM, 2010). O programa busca soluções 

integradas envolvendo instituições públicas (as três esferas de Poder), ONG's e os 

moradores dessas áreas, oferecendo uma metodologia interdisciplinar e 

diferenciada. Apesar de atuar com intervenções também de curto prazo, o programa 

destina-se a promover a estruturação urbana dos morros, garantindo melhores 

condições de vida e habitabilidade às comunidades. Como produtos desse programa 

podem ser citados o Guia de Ocupação dos Morros (cartilha) e o Manual de 

Ocupação dos Morros (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Cartilha: Programa Viva o 
Morro.  

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Figura 14 - Manual de ocupação de 
encostas – Programa Viva o 
Morro  

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

 

 A disseminação de adesivos, camisetas, bonés, imãs de geladeira e outros 

brindes de utilidade também são itens consistentes para a divulgação de 

informações e telefones úteis. Mesmo não sendo recursos baratos eles podem ser 

mais efetivos do que a distribuição de cartilhas, pois estas são muitas vezes lidas no 

momento da distribuição e posteriormente dispensadas, ao passo que os brindes 

são mais duráveis e utilizados por um período bem maior de tempo. 

 Campanhas de Defesa Civil podem ser veiculadas por torpedos telefônicos, 

uma vez que a presença de celulares nessas áreas é uma constante, ou serem 

introduzidas em contas a pagar como, por exemplo: 

 

 “Defesa Civil alerta: no caso de aparecimento de trincas em sua moradia, 

ligue para 190”. 

 

 “Defesa Civil alerta: se você observou movimentos de terra próximos à sua 

moradia, saia de casa e ligue para 190”. 

 

 “Defesa Civil alerta: bananeiras em morros colaboram com o acúmulo de 

água no solo, aumentando o risco de deslizamentos”. 
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Canais audiovisuais: 

 

 Como alternativa audiovisual no processo de comunicação, o mais indicado 

para esse público são os cartazes e pôsteres que podem ser distribuídos por 

diversos pontos de interesse como mercadinhos, postos de saúde, pontos de ônibus 

e centros comunitários. Esse material deve ser simples e chamativo de forma que as 

informações mais importantes sejam facilmente localizadas e apreendidas pelo 

receptor (Figura 15 e Foto 5).  

 

  

Figura 15 - Cartaz de convocação para 
agente de Defesa Civil 
voluntário. 

Fonte: Silva (2009) 

Foto 5 - Cartaz de campanha em loja. 
Fonte: CEDEC PR (2010)  

 

 Recursos como exposições, apresentações de vídeo e filmes documentários 

dificilmente vão ser adequados a esse grupo, a não ser que eles estejam de alguma 

forma envolvidos com a produção desses materiais e se sintam neles 

representados. Para isso, é necessário que haja um grupo comunitário muito forte e 

engajado nos problemas do bairro e que se disponha a participar da sua elaboração. 

 A execução de anúncios públicos pode ser realizada por meio de carros de 

som. 
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Canais interativos: 

 

 Como canais interativos para esse grupo são recomendadas reuniões 

públicas em centros comunitários e conversas face-a-face entre agentes técnicos e 

moradores em visitas personalizadas. Nessas reuniões e conversas devem ser 

apresentados os problemas do bairro e o papel que cada indivíduo desempenha nas 

suas deflagração e mitigação. 

Nogueira (2002) cita um programa desenvolvido na cidade de Recife nos 

anos de 1986/89 em que eram realizadas reuniões com entidades e grupos sociais 

organizados, com dirigentes, engenheiros e técnicos da área social para: expor a 

filosofia do programa de gerenciamento de risco adotado pela prefeitura; propor a 

participação e o envolvimento dos moradores das áreas de intervenção; propor a 

formação de comissões para acompanhar e fiscalizar as obras e; criar fóruns de 

discussão e encaminhamento periódico dos problemas das obras.  Esse tipo de 

programa busca fortalecer a capacidade de gerenciamento das obras pela prefeitura 

e pelos beneficiários, delegando a estes últimos, responsabilidade sobre o 

desenrolar dos projetos e criando uma percepção de dever em cuidar das obras 

concluídas. 

O Ministério das Cidades em 2003 lançou o programa de “Urbanização, 

Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários”. Dentro desse 

programa foi proposta a ação de Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em 

Assentamentos Precários que na modalidade de Elaboração de Planos Municipais 

de Risco (PMRR), contempla atividades voltadas para o público.  

Essas atividades são constituídas pela elaboração de cartilhas ou outro tipo 

de material para difusão sobre o tema risco de deslizamentos de encostas e 

solapamento de margem, e a realidade desses processos nos municípios; também 

faz parte desse programa a realização de audiências públicas que têm como 

objetivo, levar aos munícipes os resultados dos trabalhos que foram realizados. No 

município de Jundiaí – SP, em 2006, além dessas duas atividades, foram realizadas 

palestras explicativas à comunidade, in loco, no decorrer do projeto (Fotos 6 e 7). 
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Foto 6 - Reunião com a comunidade.  
Fonte: Arquivo IPT 

Foto 7 - Reunião com a comunidade.  
Fonte: Arquivo IPT 

 

  As igrejas também podem ser consideradas como um local factível para a 

realização de encontros comunitários e na divulgação de informações. A 

capacitação de líderes religiosos pode ser utilizada como forma de se atingir aqueles 

indivíduos que possuem maior resistência para aceitar o risco e modificar hábitos 

antigos, devido à credibilidade desses líderes ser muito grande e eles 

desempenharem um papel relevante no aconselhamento dos fiéis.  

 Grandes reuniões na forma de seminários e conferências não são indicados 

por serem meramente informativos, não ocorrendo a necessária interação entre 

emissor e receptor. 

 Outra possibilidade de engajamento dos moradores aos problemas do bairro 

é por meio do incentivo a criação de NUDECs – Núcleos de Defesa Civil que servem 

para tratar dos problemas da própria comunidade. Com relação aos trabalhos dos 

NUDECs, eles participam de oficinas, palestras, visitas e trabalhos de campo, onde 

os conhecimentos acumulados pelo Poder Público são transmitidos aos voluntários 

que, além de seu protagonismo no atendimento mais imediato aos moradores, 

atuam como multiplicadores das informações. Neste processo, os voluntários 

passam por capacitação, que abordam os indicadores de risco nas moradias, os 

agentes potencializadores do risco, as formas de atendimento da Prefeitura e como 

acessar tal atendimento. A fim de reforçar o caráter preventivo dos NUDECs, são 

oferecidas atividades de educação ambiental, com formatos e metodologias 

variadas, muitas em parcerias com outros órgãos e instituições (Foto 8 e Figura 16). 
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Foto 8 – Placa do NUDEC no Jardim 
Paulistano – Subprefeitura 
Freguesia do Ó/ Brasilândia. 

Fonte: IPT (2010) 

Figura 16 - Blog do Voluntário – Defesa 
Civil Angra 

Fonte: http://blog.angra.rj.gov.br 
 

5.1.3 Jovens (15-24 anos) 

O grupo de jovens moradores de áreas de risco é na sua maioria alfabetizado 

e frequentam ou já concluíram o ensino fundamental. Muitas vezes a necessidade 

da conclusão do ensino médio para a obtenção de postos de trabalho impele os 

jovens a continuarem seus estudos. 

É nessa fase da vida que eles começam a ter noção do seu pertencimento ao 

meio e passam a ser fortemente influenciados por ele. A formação da personalidade 

dos jovens é pautada pelos exemplos em que se baseiam, na influência dos amigos 

e na da família, e o jovem passa assim a se perceber como indivíduo dotado de 

pensamentos autônomos e como responsável por suas próprias escolhas. E é nesse 

momento de fortalecimento da personalidade que novos valores são mais facilmente 

inseridos na vida dos indivíduos. 

Os trabalhos que podem ser desenvolvidos com o grupo de jovens são muito 

amplos e variados, sendo aqueles que envolvam a interatividade e a afirmação do 

jovem como indivíduo integrado ao seu ambiente, os que apresentam maiores 

possibilidades de retorno positivo.  

 

Meios de comunicação de massa 

 

A televisão e o rádio são os veículos de comunicação de massa que mais 

influenciam esse grupo. Os programas televisivos mais assistidos são aqueles 

direcionados ao público jovem, novelas e programas de variedades. 
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A presença do rádio é uma constante na realidade dos jovens moradores de 

assentamentos precários que sintonizam estações que reproduzem forró, sertanejo, 

funk, pagode, rap e outros ritmos.  

A realidade social em que os jovens moradores de assentamentos precários 

vivem não permite que a cultura literária esteja vivamente presente em seu contexto 

diário. O hábito da leitura de jornais não está presente entre eles, que recebem 

informações por meio de programas televisivos e radialísticos. 

A leitura de revistas se restringe àquelas que tratam de beleza, moda, fofocas 

e tema adulto. Informações sobre risco podem ser inseridas nesse tipo de material 

sob diversas formas, dentre elas, o cartoon (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Cartoon sobre o tema de risco. 
Fonte: Arquivo IPT 

 

 

Canais alternativos 

 

Os canais interativos e atividades executadas em grupo são as melhores 

ferramentas para captar a atenção dos jovens inserindo-os no contexto das 

campanhas. 
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Atividades de campo em que podem vivenciar os problemas e soluções de 

perto, eventos comemorativos com realização de gincanas e a formação de clubes 

de jovens tendem a surtir efeito positivo na construção do conhecimento e na cultura 

de proteção. O apoio de ONGs, associações de bairro e do setor político é 

importante para o desenvolvimento destas atividades. 

Os jovens estão muito ligados à música e isso pode ser explorado no 

lançamento de competições pela melhor letra ou canção que trate do tema de 

defesa civil e escorregamentos. Uma variante desse jogo pode ser a da melhor 

poesia ou redação temática. 

Peças de teatro com atuação dos moradores da comunidade podem estar 

inseridas em atividades culturais junto à apresentação de filmes e realização de 

anúncios públicos. 

A telefonia celular é uma ferramenta poderosa entre os jovens e está presente 

diariamente em suas vidas. Campanhas informativas também podem ser veiculadas 

em sites de relacionamento como Orkut, em programas de troca de mensagens 

instantâneas como o MSN, páginas de e-mail, sites de busca de emprego e sites de 

jogos (Figura 18 e Foto 9). O portal de notícias da Globo (G1, 2007) divulgou três 

matérias sobre a disseminação do uso da internet entre a camada mais baixa da 

população: 

 Orkut e MSN viram febre em Paraisópolis - Sites de relacionamento são os 
mais acessados em favela de SP. Lan houses são alternativa para 
público que não tem computador (30/09/2007). 

 

 Hora em lan house em favela e periferia varia de R$ 1 a R$ 2 - Levantamento 
foi realizado em três capitais: São Paulo, Rio e Recife. Maioria dos 
jovens procura acesso ao MSN, ao Orkut e aos jogos on-line 
(30/09/2007).  

 

 Lans invadem favelas e aproximam inimigos no Rio - Tribos variadas 
ocupam salas específicas e há opções para todos os gostos. Opção 
barata de lazer, as lan houses lotam até nas madrugadas (30/09/2007). 
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Figura 18 - Comunidade de Defesa Civil 
no Orkut. 

Fonte: Orkut (2010) 

Foto 9 – Lan House em Paraisópolis. 
Fonte: G1 (2007) 
 

 

Jogos virtuais e simulações podem ser elaborados para serem veiculados em 

sites de alta rotatividade ou sites menores que representem a realidade das 

comunidades em que podem ser aplicados. A interação com uma simulação de 

deslizamentos pode levar o jogador a compreender os mecanismos que estão por trás 

da deflagração dos acidentes e ensiná-lo com relação as atitudes que devem ser 

tomadas de forma preventiva, e também, a melhor maneira para agir no caso de uma 

emergência. 

Segundo Bandeira (2000), o Programa Viva o Morro da Região Metropolitana do 

Recife coordenou 06 cursos de formação de NUDEC Jovem, em 06 municípios 

metropolitanos, direcionados para 300 jovens com idade entre 14 e 18 anos, alunos de 

escolas públicas situadas próximas às áreas de risco. Durante a capacitação, os jovens 

receberam orientações sobre: educação ambiental, áreas de riscos, atividades de artes 

plásticas e artes cênicas. Os participantes produziram cartilha e participaram de 

encenações teatrais no tema de riscos ambientais (Figura 19 e Foto 10). 
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Figura 19 – Cartilha desenvolvida pelo grupo 
NUDEC Jovem.  

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 
 

Foto 10 –  Grupo de teatro 
representando técnicos 
da Defesa Civil.  

Fonte: Bandeira (2010) 

 

5.1.4 Crianças e adolescentes (0-14 anos) 

As crianças e os adolescentes das áreas de risco devem constituir a base dos 

programas educacionais de longo prazo voltados para a temática dos riscos. 

Também são as crianças e os adolescentes a chave importante na passagem de 

informações e como multiplicadores de ações preventivas para o público adulto. 

Nesse modelo de abordagem, os mais novos são a ferramenta para a mudança da 

mentalidade dos mais velhos ao adquirirem cultura e informação sobre os riscos. Há 

muito, a importância das crianças está atrelada aos trabalhos de capacitação da 

Defesa Civil com o delineamento de programas voltados especialmente a elas.  

A ONU e seus países membros consideraram a educação sobre riscos de 

desastres como tema principal da Campanha Mundial para a Redução de Desastres 

2006-2007. Dentro dessa campanha, a EIRD e a UNESCO lançaram a campanha 

intitulada “A Redução dos Desastres Começa na Escola” com o objetivo de informar 

e mobilizar os governos, comunidades e indivíduos para garantirem que a redução 

do risco de desastres se integre plenamente aos currículos das escolas em todos os 

países e que os edifícios escolares se modernizem para que possam resistir às 

ameaças naturais (EIRD, 2006). 

Baseados em experiências prévias, é sabido que as crianças que têm 

conhecimento sobre os riscos das ameaças de desastres desempenham um papel 

importante, quando se trata de salvar vidas e proteger os membros de sua 

comunidade em momentos de crises.  

A menina Tilly Smith tinha dez anos, em 2004, quando aconteceu o tsunami 

na Tailândia (Figura 20). Ela estava de férias com seus pais quando viu a maré 



99 

 

vazar de forma abrupta e se recordou das aulas que tinha tido sobre as etapas de 

desenvolvimento desse processo. Já sabendo de antemão o que estava por 

acontecer, conseguiu alertar a todos que estavam a sua volta para se afastarem da 

água procurando algum lugar alto “Mamãe, temos de sair da praia agora. Acho que 

vai haver um tsunami”. Após voltarem ao hotel em que estavam hospedados e 

alertar o pessoal, a equipe de trabalhadores ajudou a retirar o resto das pessoas da 

praia, salvando assim a vida de todos naquele local (Ripley, 2008). Em 2005, Tilly 

Smith recebeu um prêmio por suas ações (Foto 11). 

 

 
 

Figura 20 - Reportagem sobre Tilly 
Smith. 

Fonte: http://news.sky.com (2005) 

Foto 11 - Prêmio recebido por Tilly Smith. 
Fonte: http://movingimages.wordpress.com 
(2007) 

 

A aprendizagem sobre os riscos de desastres em escolas de ensino 

fundamental e médio contribui para que as crianças desempenhem um papel 

importante quando se trata de salvar vidas e proteger os membros da comunidade 

em caso de desastres. A introdução do tema Defesa Civil nos currículos escolares 

contribui para incrementar o grau de conscientização sobre segurança em 

comunidades inteiras, contribuindo assim para o progresso do país e para o alcance 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), compromisso assumido pelo 

Brasil junto a ONU (SEDEC, 2006). 

 Como instrumentos para a Campanha Mundial para a Redução de Desastres 

foram utilizados: 

• Carta aos educadores. 

• Pôster de divulgação/ tema redação (Figura 21) 

• Folder educativo (Figura 22) 

• Filme institucional. 
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• Relatório das atividades. 

 

  
Figura 21 - Pôster de divulgação da 

campanha. 
Fonte: SEDEC (2006)  

Figura 22 - Folder com atividades 
educativas. 

Fonte: SEDEC (2006) 

 

 Outras atividades também vêm sendo aplicadas às crianças como a produção 

e distribuição de cadernos para colorir, pela Defesa Civil do Estado de São Paulo 

(Figura 23), a elaboração de jogos de tabuleiro como o “Perigolândia” (Figura 24) e 

atividades interativas como eventos educacionais infantis (Foto 12) e aulas sobre 

riscos (Foto 13).   

 

  
Figura 23 - Caderno para 

colorir. 
Fonte: SEDEC (2006) 

Figura 24 - Jogo temático para 
crianças (Perigolândia). 

Fonte: EIRD (2008) 
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Foto 12 - Interação entre crianças e o 
mascote da Defesa Civil. 

Fonte: SEDEC (2006) 

Foto 13 - Atividades educativas sendo 
realizadas pelas crianças.  

Fonte: Arquivo IPT 

 

Bandeira (2000) cita que a Defesa Civil de Salvador elaborou, em 2007, o 

Projeto Defesa Civil na Escola (PDCE) cujo objetivo é o de capacitar a comunidade 

escolar, em especial aquelas localizadas em áreas propensas a acidentes 

geológicos, melhorando a percepção dos riscos a que estão submetidas. Para isso, 

o programa precisa sensibilizar o corpo docente, alunos e pais a integrarem o 

projeto através de várias atividades, tais como: incorporação de conteúdos sobre 

defesa civil, mostra de filmes, oficina de brinquedos, visita a campo, entre outras e, 

desta forma, desenvolver uma cultura preventiva promovendo a mudança de hábitos 

necessária para tornar o ambiente mais seguro. O programa tem como público alvo 

crianças do ensino fundamental da 1ª a 4ª série, com idade entre seis (6) a doze 

(12) anos, pais, lideranças locais e corpo docente. Neste projeto destaca-se a 

participação da UFBA – Universidade Federal da Bahia, através do Laboratório de 

Geotecnia da Escola Politécnica da UFBA, em que irá ministrar cursos, palestras, 

visitas técnicas, para conhecimento dos tipos de solos e movimentos de massa. 

Para a comemoração do Dia Internacional de Redução de Desastres no ano de 

2008, foi organizada pelo IPT e pela Coordenadoria Regional da Defesa Civil na 

Baixada Santista as Olimpíadas de Conhecimento de Defesa Civil, cujo enfoque se 

deu nos processos de deslizamentos de encostas e inundações e contou com a 

participação de 7 escolas de ensino médio de 7 municípios da região (MACEDO et 

al., 2008). Primeiramente foram distribuídos materiais de apoio para os alunos 

estudarem e responderem perguntas diretas sobre o conteúdo, participarem de um 

simulado de emergência, jogo da memória e outras atividades afins (Fotos 14 e 15). 
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Foto 14 – Olimpíadas do Conhecimento. 
Fonte: Arquivo IPT 

Foto 15 – Olimpíadas do Conhecimento. 
Fonte: Arquivo IPT 

 

5.2 Análise de resultados 

 
Como visto no item anterior, são muito variadas as ferramentas existentes para 

a comunicação de riscos, e estas puderam ser agrupadas de forma que se 

adaptassem a um ou mais grupos de percepção de risco. Os grupos de percepção 

foram estabelecidos de acordo com a observação diária desta autora ao longo de 

uma década de trabalhos realizados em áreas de risco. O Quadro 5 apresenta a 

correlação entre as ferramentas e seus grupos de aplicação. 
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Idosos  
(>60 
anos) 

Adultos  
(25-59 
anos) 

Jovens  
(15-24 
anos) 

Crianças e 
adolescentes  
(0-14 anos) 

Comunicação de massa  

Televisão X X X X 

Rádio X X X X 

Rádio Comunitária X X X X 

Comunicação interpessoal 
e de grupo 

 

Comunicação interpessoal X X X - 

Reuniões comunitárias X X X - 

Cartazes/ Placas X X X X 

Internet - - X X 

Celular - X X X 

Brindes X X X X 

Mensagens escritas - X X - 

Gincana/ Olimpíadas - - X X 

Música - X X X 

Redação/ Poesia e poemas - - X X 

Cartilhas e manuais - X X - 

Vídeos e filmes - - X - 

Seminários/ Conferências - - - - 

NUDECs X X X - 

ONGs/ Associações de bairro X X X - 

Teatro X X X X 

Jogos virtuais e simulações - - X X 

Educação escolar - - X X 

Jogos lúdicos e educativos - - - X 

Visitas de campo - X X X 

Qaudro 5- Relação entre ferramentas de comunicação de risco e seus grupos de aplicação. 
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A partir do Quadro 5 depreende-se que os canais de comunicação de massa 

podem ser utilizados para os quatro grupos de percepção. Outras mídias que podem 

ser aplicadas para os quatro grupos são cartazes e placas informativas afixadas em 

locais de grande movimentação, brindes como bonés, camisetas e imãs de 

geladeira, e apresentação de peças de teatro com a atuação de próprios membros 

da comunidade. 

O grupo de adultos é mais bem informado por meio de reuniões, comunicação 

interpessoal e pelo exercício de atividades de responsabilidade em NUDECS, ONGs 

e associações de bairro. 

Os NUDECS são importantes instrumentos para formação dos três grupos de 

maiores idades, quando a noção de responsabilidade se estabelece e se firma no 

indivíduo e este, passa a tomar parte das decisões relacionadas ao tema de riscos. 

Atividades relacionadas com novas tecnologias como internet, celulares, 

jogos virtuais e simulações são mais indicadas para o público jovem. Para o grupo 

das crianças, as melhores alternativas são aquelas relacionadas com a educação 

escolar, jogos lúdicos e gincanas. 

Destaca-se que o grupo de jovens é aquele que permite o uso do maior 

número de ferramentas diferentes para sua comunicação e educação enquanto os 

idosos representam o grupo com opções mais restritas. 

As crianças representam o grupo mais importante para respostas a longo 

prazo, sendo que elas serão  as responsáveis ou não pela formação das futuras 

ocupações das áreas de risco. A criança também pode, a curto prazo, ser  um 

importante instrumento para a divulgação de informações dentro de seu lar e para 

sua vizinhança. 

As perguntas levantadas por Ribeiro (2001), apresentadas no item 4.1.3, 

devem ser feitas individualmente para cada um desses grupos, no sentido de moldar 

cada uma das ferramentas escolhidas de acordo com o objetivo a ser atingido. 

O conhecimento do público a que se destinam as mensagens de risco ajuda a 

superar algumas das barreiras dos processos comunicativos enumerados no item 

4.1.3. O “medo da perda de controle” por parte do comunicador e a “apatia do 

público” passam a ser descaracterizados, uma vez que o comunicador tem a 

ferramenta adequada para o seu público; a dificuldade na passagem de informações 

técnicas também é abrandada, pois podem ser mais facilmente adaptadas ao 

público receptor. 
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As atividades de comunicação de risco para áreas de deslizamentos que vêm 

sendo aplicadas pelas prefeituras e institutos, em sua grande maioria, estão 

inseridas dentro do processo comunicativo do tipo Imperativo Normativo  

(item 4.1.1.1).  Neste Imperativo, os atores da CR informam os cidadãos envolvidos 

sobre os riscos potenciais e suas possíveis vítimas, e passam informações na forma 

de avisos comportamentais e guias de ação para um momento de desastre (Modelo 

Mensagem de Risco). No entanto, o ideal de mão dupla é geralmente omitido e os 

cidadãos não são envolvidos nas discussões e debates não havendo troca de 

informações entre atores e cidadãos e cidadãos e atores (Modelo Diálogo de Risco). 

Outro problema observado é a falta de preocupação com os meios utilizados para a 

comunicação e com o objetivo a ser atingido, sendo o processo de comunicação 

considerado, muitas vezes, somente como um aspecto a ser cumprido, sem que 

haja uma real preocupação sobre ele. 

Este trabalho levanta a importância da escolha dos métodos comunicativos, 

de acordo com a percepção de cada grupo, como forma de capacitar os cidadãos a 

serem as melhores pessoas para julgar seus próprios interesses, aumentando sua 

consciência e permitindo que eles participem das tomadas de decisões que os 

afetarão, tranformando-os em atores que agem diretamente sobre a questão do 

gerenciamento de riscos. A partir dessa afirmação pode-se concluir que o uso de 

instrumentos de comunicação adequados influenciam positivamente o 

gerenciamento dos riscos. 

Considerando a definição de risco apresentada por Nogueira (2002), ações de 

gerenciamento levam à diminuição da vulnerabilidade e ao aumento da capacidade 

de resiliência dos elementos que se encontram sob risco. Então, a comunicação de 

risco se torna, assim, uma das ferramentas mais poderosas na gestão dos riscos e 

consequentemente no controle da vulnerabilidade e resiliência de  

comunidades em risco. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho buscou abordar a maneira com que a percepção de risco, nas 

suas mais variadas manifestações, pode ser utilizada para o delineamento ou 

indicações das melhores maneiras de se comunicar riscos para a população que se 

encontra sob a ameaça de processos de deslizamentos. A produção de 

conhecimento nesses indivíduos e comunidades deve ter a função de desenvolver 

uma cultura de gerenciamento de riscos abarcando a prevenção, autoproteção e 

atuação em emergência, bem como, capacitar os atores de forma que estes estejam 

aptos a se recuperarem de possíveis eventos, voltando à normalidade das 

atividades cotidianas de maneira mais rápida e positiva, isto é, aumentando sua 

capacidade de resiliência.   

O trabalho apresentou dados sobre os desastres naturais no mundo e no 

Brasil e um arcabouço teórico sobre os temas de percepção e comunicação de risco. 

Também foram apresentados os resultados de alguns trabalhos que foram 

desenvolvidos nos últimos anos sobre esse tema. 

A partir dos dados levantados, pode-se observar o quão variáveis são as 

percepções entre os atores da temática dos riscos. A realidade dos países 

desenvolvidos é muito diferente da brasileira devido ao padrão cultural; os graus de 

experiência influindo diretamente na percepção e nas atitudes de prevenção; a 

diferença entre gêneros é muito relevante quando se trata de posturas no 

enfrentamento de processos; o desinteresse da população em geral é flagrante, no 

Brasil, levando-a a uma postura de passividade que deposita sobre os órgãos 

públicos toda a responsabilidade sobre os riscos; etc.  

Dessa forma, a melhor maneira para que um risco seja compreendido pela 

população é fazendo com que suas percepções sejam levadas em consideração no 

momento de produção dos materiais e processos educativos, tornando o 

conhecimento acessível a todos e proporcionando certa racionalidade sobre o tema 

que culmine em adequada capacidade para tomadas de decisões e 

desencadeamento de ações. Portanto, mostrou-se necessário informar de maneira 

adequada a população quanto a sua função na criação de um cenário de risco, na 

deflagração de processos e suas consequências, e sobre como ela deve atuar em 

face de uma emergência e posteriormente, nos momentos de recuperação. 
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A comunicação de risco também deve estar voltada para a formação de uma 

coletividade, pois os padrões desenvolvidos pelas pessoas que agem em grupos, 

em prol de benefícios coletivos, tendem a apresentar melhores resultados do que 

ações desencadeadas por indivíduos isolados. A noção de coletividade implica na 

motivação individual e na motivação de grupos em prol de um benefício mútuo.  

Foram apresentados os instrumentos de comunicação mais adequados a 

cada grupo de percepção de indivíduos envolvidos na temática dos deslizamentos 

em áreas de ocupação precária. Procurou-se, assim, estabelecer os mecanismos 

através dos quais a comunicação sobre riscos seja mais funcional e efetiva, 

alcançando resultados mais substanciosos quando da sua aplicação. 

Como sugestões para a continuidade dos estudos relacionados com 

percepção e comunicação de riscos podem ser realizados: estudos estatísticos 

sobre o grau de alfabetização e conhecimento sobre riscos da população; 

elaboração e aplicação de questionários de percepção de riscos naturais; projetos 

que testem a efetividade da aplicação dos instrumentos de comunicação. 
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