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RESUMO

Esta pesquisa propõe-se a discutir a rele-
vância da percepção de risco ao se traçar 
políticas públicas de prevenção. Assim, 
buscou-se uma aproximação do universo 
perceptivo de uma comunidade de baixa 
renda encravada em encostas instáveis de 
Salvador, a partir de todo um referencial 
teórico sobre o tema. A relevância deste 
objeto de estudo se explicita quando se 
constata que a formulação de políticas 
públicas voltadas para a questão dos riscos, 
pouco leva em consideração os fatores pre-
ventivos relacionados à percepção que cada 
comunidade tem do seu ambiente mais 
próximo, e, consequentemente, dos riscos a 
que está diariamente exposta. O referencial 
metodológico desse trabalho teve como 
base a pesquisa qualitativa, através de um 
estudo de caso desenvolvido na comunida-
de de Padre Hugo, no bairro de Canabrava. 
O principal instrumento de coleta de da-
dos foi a entrevista, complementada pela 
história oral. Espera-se que esta pesquisa possa 
contribuir para o papel dos estudos de percepção 
ambiental nas estratégias e práticas de educação 
ambiental na prevenção de riscos.

Palavras-chave: Percepção de risco. Prevenção. 
Risco geológico.

ABSTRACT

This research proposes to discuss the significance 
of the perception of risk when to make public 
policies of prevention. So, it aimed to approach 
a perceptive universe of low-income community, 
stuck in unstable slopes of Salvador, from an 
entire theoretical framework on the subject. 
The relevance of this study object becomes 
explicit when we note that the formulation of 
public policies related to the issue of risk, take 
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into small account the preventive factors related to 
the perception that each community has of their 
nearest environment and therefore the risks that 
is exposed daily. The methodological framework 
of this work was based on qualitative research, 
through a case study developed in the community 
of Padre Hugo in the neighborhood of Canabrava. 
The main instrument of the data collection was the 
interview, supplemented by the oral history. It is 
hoped that this research can contribute to the role 
of environmental perception studies in strategies 
and practices of environmental education in risk 
prevention.

Keywords: Perception of risk. Prevention. 
Geological risk.
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1 A PERCEPÇÃO DE RISCO NO 
CONTEXTO DO RISCO GEOLÓGICO 
EM ENCOSTAS 

Ao analisar o comportamento de pessoas 
em comunidades vulneráveis a determinados 
riscos, percebe-se que o mesmo varia em 
função de uma série de fatores, dentre eles os 
perceptivos. O comportamento das pessoas, 
de uma forma geral, tem como base a inter-
pretação que cada um faz da realidade e isso 
explica o fato da percepção do mundo e dos 
seus riscos ser diferente para cada indivíduo. 

Ao se pensar em cultura de prevenção, de-
ve-se, necessariamente, levar em consideração 
a percepção, o conhecimento e a aceitação do 
risco pela população. As medidas preventivas 
visam, entre outras coisas, minimizar o risco 
e isso pode ser alcançado quando se diminui 
as vulnerabilidades ou as ameaças, ou ainda 
quando se aumentam as capacidades e as 
resiliências2. A percepção do risco passa por 
todas essas questões. Ela também está ligada 
à probabilidade de ocorrência de um evento, 
pois, para avaliar se uma determinada situa-
ção adversa pode converter-se em um risco, 
faz-se necessário entender também a relação 
dos seres humanos daquela área com o risco. 

Segundo Peres et al. (2005), os estudos 
acerca da percepção de riscos surgiram a 
partir das décadas de 1970/1980 como um 
contraponto significativo às análises técnicas 
de risco, com base nos conhecimentos das 
áreas de engenharia, toxicologia e economia, 
que não contemplavam questões subjetivas 
como crenças, receios e inquietações das 
comunidades envolvidas.  

Para Veyret (2007) os riscos só podem ser 
estimados a partir da forma como as socie-
dades os percebem. Os conhecimentos cien-
tíficos e técnicos não são suficientes para se 

² Resiliência pode ser entendida como um processo 
dinâmico envolvendo uma adaptação positiva frente 
a situações de adversidade significativa. (PELUDO e 
KOLLER, 2005)

estimar a gravidade de um acontecimento po-
tencial, pois as diferenças culturais também 
pesam na apreciação de um risco, levando os 
indivíduos a diferentes percepções. 

Os interesses políticos e econômicos 
também podem influenciar a forma como 
as pessoas percebem e reagem aos riscos 
(LENZI 2006). Esses aspectos, aliados aos 
sociais e culturais, sem dúvida vão determinar 
uma vivência desigual de situações de risco 
que, além de influenciarem no processo 
perceptivo, também exercerão influência na 
redução do risco, uma vez que determinarão 
melhores ou piores condições de cada indi-
víduo ou grupo social de reduzir sua própria 
vulnerabilidade. 

A comunicação de risco deve basear-se na 
percepção do mesmo. Giddens (1999) mani-
festa-se claramente a favor de um processo de 
democratização das informações e das deci-
sões científicas a respeito dos riscos. Ele diz: 

A tomada de decisão nesses contextos não pode 
ser deixada aos ‘especialistas’, mas tem de envolver 
políticos e cidadãos. Em suma, ciência e tecnologia 
não podem ficar alheias ao processo democrático. 
Não se pode esperar que os especialistas saibam 
automaticamente o que é bom para nós, tam-
pouco podem eles sempre nos fornecer verdades 
inquestionáveis; eles deveriam ser convocados para 
justificar suas conclusões e planos de ação diante 
do escrutínio público (GIDDENS, 1999, p.26)

A aceitação da existência de riscos exige 
que a sociedade seja capaz de promover a 
visibilidade e interpretação dos mesmos. 
Um dos desafios ao se trabalhar com comu-
nicação de risco se relaciona com as múlti-
plas percepções que cada situação desperta. 
Existem situações em que os indivíduos até 
reconhecem a existência do risco, porém, não 
se sentem vulneráveis a ele. 

Guilam (1996) enfatiza que os fatores 
subjetivos, como os éticos, os morais e os 
culturais são os que direcionam as opções dos 
indivíduos e eles devem ser considerados na 
avaliação e na comunicação de risco.  Além 
disso, existe o fato de que experts e leigos 
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percebem o risco de maneira diferente. Essa 
discussão é apresentada por essa autora que 
traz nuances que merecem ser analisadas 
neste artigo. Para discutir a questão Guilam 
se reporta às pesquisas de Bradbury (1986) 
sobre a temática, onde ele cita um trecho de 
“Rating the Risks” (SLOVIC, FISCHHOFF 
E LICHTENSTEIN, 1979) que diz: “As pesso-
as reagem aos hazards3 que percebem. Se sua 
percepção é equivocada, esforços para prote-
ção ambiental tendem a tomar uma direção 
errada”. Nesse tipo de visão, a diferença entre 
opinião de experts e leigos seria explicada 
pela falta de conhecimento sobre o risco 
em questão, podendo ser solucionada pela 
aquisição de conhecimentos pela população. 

Esse posicionamento é questionado por 
Guilam (1996) ao colocar outra arguição para 
o leitor: “Bastaria ao público leigo ter maior 
quantidade de informações científicas para 
que sua avaliação de risco seja idêntica à dos 
experts?” Fonseca et al. (2007) ressaltam a dis-
tância existente entre o conhecimento sobre 
os riscos e o comportamento esperado dos 
indivíduos em relação a ele, sugerindo uma 
relação dicotômica entre o saber e o fazer, 
permeado por uma série de representações 
subjetivas e intersubjetivas, como as infor-
mações provenientes do discurso técnico. Na 
verdade é muito difícil a avaliação precisa de 
um risco e o fato é que, mesmo que existisse 
uma precisão, o comportamento das pessoas 
seria motivado muito mais pela subjetividade 
que envolve aquele risco, através das impres-
sões que se tem dele.

Para Douglas e Wildavsky (1982), existem 
várias diferenças entre experts e leigos, mas 
uma das mais significativas é o fato de que os 
leigos não escondem os compromissos morais 
que interferem nas suas escolhas, enquanto 
os experts evitam ao máximo as influências 
subjetivas nos seus julgamentos. Esses autores 

³ Eventos que ocorrem em áreas ocupadas pelo ser 
humano, gerando danos, perdas e colocando em 
perigo as populações. (MARANDOLA e HOGAN,  
2004)

afirmam que negar a subjetividade do risco 
só empobrecerá a compreensão do mesmo.

Ainda na sua dissertação Guilam (1996) 
questiona o uso de termos como “risco per-
cebido”, “percepção equivocada” e “visão 
inexata” que sugerem a existência de um 
risco real ou de uma percepção correta, ade-
quada, inerente ao universo dos experts. O 
seu questionamento faz sentido, afinal não 
existe uma percepção certa ou uma errada. 
O que existem são percepções diferentes, 
condizentes com as experiências vividas por 
cada indivíduo ou grupo social.

Apesar dos questionamentos dessa autora, 
são inúmeros os trabalhos que utilizam o 
termo “percepção equivocada” ou “percepção 
distorcida” de risco, como Slovic, Fischoff e 
Lichtenstein (1979), Pimenta (2003), Doreto 
e Vieira (2007), Pelloso et al. (2008), Arcelo 
e Dumont (2010), como forma de identificar 
as situações em que o risco não é percebido 
como tal. Outros autores, como Peres et al. 
(2005), preferem utilizar o termo “percepção 
de risco menos acurada” para fazerem referên-
cia aos trabalhadores cuja percepção de risco 
difere da  avaliação dos técnicos.  

A questão do universo do especialista, 
também é discutida por Layrargues (1998), 
ao falar da necessidade de uma alfabetização 
de riscos que ultrapasse a lógica simplista da 
aproximação do risco percebido pela popu-
lação, do risco calculado pelos especialistas, 
como forma de rediscutir a aceitabilidade 
cultural do risco.

Sendo uma construção social e, portanto, 
subjetiva, o risco se mescla com sentimentos, 
valores e crenças individuais e coletivas que 
influenciam a percepção e o entendimento 
do mesmo (KUHNEN, 2009). A percepção 
e o entendimento é que vão determinar o 
grau de precaução e cuidados. E essa ques-
tão deve ser levada em consideração ao se 
discutir medidas de mitigação e prevenção. 
É fundamental conhecer o nível de aceitação 
do risco por parte da população para que 
se possa traçar uma política de prevenção 
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baseada em estratégias de intervenção mais 
eficazes. Jacobi (1997) traz o relato de uma 
pesquisa de identificação da percepção de 
risco e conclui que a maior parte da popu-
lação aceita conviver passivamente com o 
risco, depositando no Poder Público todas 
as possibilidades de solução.

Beck (2006) coloca que “Se o reconheci-
mento de um risco é recusado sob as bases 
de um estado ‘impreciso’ da informação, 
isto significa que as ações preventivas são 
negligenciadas e o perigo aumenta”.  Uma 
situação de perigo pode converter-se em um 
desastre se o comportamento e as atitudes 
das pessoas que ali vivem contribuírem para 
tal. A percepção e a compreensão do lugar 
interferem diretamente na relação que os 
indivíduos estabelecem com o ambiente mais 
próximo e, consequentemente, com o risco 
a que possam estar expostos. Normalmente, 
nos desastres naturais, as ações antrópicas 
inadequadas fazem parte dos fatores que 
agravam o risco e podem tornar o desastre 
inevitável. Portanto, às ações antrópicas so-
mam-se os problemas condicionados pelas 
múltiplas percepções dos indivíduos sobre 
um determinado tipo de risco. 

O fato é que as pessoas e também as ins-
tituições escolhem os riscos aos quais darão 
maior ou menor atenção. Essa escolha pode 
refletir preocupações que se relacionam com 
os valores e crenças pessoais e coletivas. E 
isso pode levar a uma superestimação ou su-
bestimação de determinados riscos. Imperato 
e Mitchells (1985, apud GUILLAM, 1996), 
acrescentam que existe um certo grau de irra-
cionalidade nas reações humanas frente aos 
riscos e que, muitas vezes, essa irracionalidade 
pode levar a uma negação do próprio risco, 
fato que ajudaria as pessoas a conciliar o sono 
num mundo tão cheio de perigos e riscos, 
mas prejudicaria uma avaliação dos mesmos.

Outra questão importante é que muitas 
vezes os riscos passam despercebidos em fun-
ção da convivência cotidiana com os mesmos, 
que lentamente banaliza os sentidos e provo-

ca uma gradativa falta de atenção e cuidados 
para com eles, havendo nesse caso uma forte 
tendência a subestimá-los. Assim, Ferrara 
(1996) coloca que no cotidiano das cidades a 
pobreza naturaliza o que normalmente seria 
rejeitado ou pelo menos questionado, levan-
do a uma minimização do risco por aqueles 
que diariamente com ele convive. 

Observa-se frequentemente que as pesso-
as têm tendência a resistir à idéia de que se 
encontrem diante de uma situação de risco. 
Portanto, a maioria acaba por minimizar o 
risco ou até mesmo a considerar que não está 
diante de uma ameaça verdadeira, especial-
mente se ela é fruto de uma escolha pessoal. 
Desta forma, se o indivíduo faz uma opção 
de convivência com um determinado risco, 
então este lhe parecerá menos grave do que 
se houvesse uma exposição involuntária ao 
mesmo. Outra situação recorrente é o fato de 
que pessoas que nunca sofreram ou presen-
ciaram um acidente, possuírem tendência a 
subestimar as situações de risco, em oposição 
àqueles que, por medo ou por memória de 
riscos já vivenciados, tenderem a superesti-
má-los (FISCHER & GUIMARÃES, 2002).

Entretanto, é importante analisar outras 
raízes desse tipo de comportamento. Como a 
percepção de risco e sua consequente aceita-
ção estão intimamente relacionadas a fatores 
culturais e sociais, é fundamental considerar 
a influência exercida pela família, pelos vizi-
nhos e especialmente pela mídia, que muitas 
vezes ignora determinadas situações de risco 
e outras vezes supervaloriza uma situação 
que envolve uma catástrofe, como forma 
de manter a audiência. Santos (2007) faz 
uma análise sobre a relação da mídia com as 
questões ambientais e alerta que o discurso 
sobre o meio ambiente é sempre carregado de 
tintas, onde há um exagero de determinados 
aspectos em detrimento de outros, levando a 
uma mutilação do conjunto.  Desta forma, 
se um risco tem uma grande audiência na 
mídia, sem dúvida ele será percebido como 
sendo mais grave.
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A percepção de risco se relaciona também 
a outros fatores com as mesmas raízes, como 
o medo, as angústias, enfim, as emoções 
e sentimentos. Aliados a eles aparecem as 
experiências pessoais, que juntos determina-
rão o peso maior ou menor a ser dado a um 
determinado tipo de risco. 

Outro fator importante se relaciona à 
sensação de controle que se pode ter ou não 
sobre a situação que envolve um risco. De 
uma forma geral, quando as pessoas sentem 
que possuem algum controle sobre um de-
terminado processo que representa um risco, 
elas tendem a minimizá-lo, diferentemente 
das situações em que não se têm nenhum 
tipo de controle. Ao terem sua visão de 
mundo filtrada pelo senso comum, que lhes 
transmite a sensação de controle sobre aquele 
risco, os indivíduos passam a reconhecer 
aquela situação como familiar, confortável e, 
consequentemente, controlável (FONSECA 
et al. 2007).

Algo similar ocorre em relação à possibi-
lidade de impacto pessoal. De uma forma 
geral, os riscos tendem a ter uma maior 
visibilidade quando há a possibilidade da 
vítima ser a própria pessoa ou alguém próxi-
mo a ela. Outra questão a ser considerada é 
que uma dada situação pode gerar múltiplas 
percepções ou não gerar percepção pelo 
simples fato de não possuir embasamento 
na realidade daquele indivíduo ou grupos 
de indivíduos, levando-os, em alguns casos, 
a ignorar a probabilidade de ocorrência de 
um evento (PERES, 2003). Os indivíduos são 
levados a perceber o risco quando atribuem 
significados ao ambiente em que vivem 
(OLIVEIRA, 2006). No caso das encostas, o 
sujeito só vai perceber que uma determinada 
situação local pode representar um risco se ti-
ver informações e referências anteriores sobre 
a questão. Caso contrário, ele não perceberá 
o risco porque o mesmo não fazia parte do 
seu repertório interpretativo.

Outro fator que exerce influência sobre a 
percepção de risco é o grau de conscientização 

da população. Quanto mais consciência a 
população tiver sobre os riscos, melhor será 
a percepção dos mesmos e, portanto, maior 
também será o grau de preocupação e conse-
quentemente, de precaução. Instrumentalizar 
a sociedade para o enfrentamento do risco é 
fundamental. Se não é possível evitar muitos 
desastres naturais, torna-se possível minimizar 
seus efeitos através do trabalho preventivo, 
afinal muitos desses desastres não possuem 
causas estritamente naturais, pois o papel 
da ação humana frequentemente agrava ou 
desencadeia o risco (LAYRARGUES, 2006).

Outro ponto que emerge na revisão da 
literatura sobre a temática é a questão da 
relação risco-benefício. Autores como Starr 
(1969), Imperato e Mitchells (1985) anali-
sados por Guillam, (1996) ressaltam que a 
aceitabilidade de um risco está relacionada 
a seu benefício. Assim, é importante detectar 
se a percepção de possíveis benefícios está 
atenuando a percepção dos riscos e influen-
ciando no grau de aceitação dos mesmos. 
Portanto, se uma situação for avaliada a partir 
dos benefícios que proporciona, o risco a ela 
associado parecerá menor. Em contraponto, 
quando benefícios não puderem ser percebi-
dos, o risco parecerá maior.

Ao se analisar a percepção de risco, por-
tanto, deve-se levar em conta todas essas 
questões aqui abordadas, ou seja, considerar 
que pode haver uma percepção atenuada ou 
distorcida do risco, gerada por arcabouços 
interpretativos pessoais, sociais e culturais 
(CONSTANTINO, 2008). Desta forma, 
fatores internos (ligados à memória, expe-
riências, sensações, sentimentos) e externos 
(grupos sociais a que pertencem, ambientes 
em que vivem, níveis de exposição, entre ou-
tros) contribuem para os diferentes processos 
perceptivos. 

A partir desses fatores podem-se elencar 
uma série de situações que contribuem para 
as diferentes formas de percepção de risco. 
A figura 1 apresenta a sistematização das 
situações anteriormente mencionadas.
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A percepção ambiental e de risco deve ser 
considerada como um processo fundamental 
na proposição e elaboração de Programas de 
Educação Ambiental, afinal, o entendimento 
do risco através da ótica do indivíduo que 
o percebe e, evidentemente, o vivencia, é 
extremamente importante para o sucesso de 
uma ação educativa que vise à prevenção de 
acidentes. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 
ESTUDO

A área onde foi desenvolvida esta pesquisa 
localiza-se na Região Administrativa XIII - 
Pau da Lima, no miolo4 de Salvador, distante 
da orla marítima e da costa da Baía de Todos 

4 O Miolo de Salvador é assim denominado desde 
os estudos do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano para a Cidade de Salvador (Plandurb), da 
década de 1970. Este nome se deve ao fato da região 
situar-se, em termos geográficos, na parte central do 
município de Salvador, ou seja, no miolo da cidade 
(FERNANDES, 2004)

os Santos, sendo delimitada pela BR-324 de 
um lado e de outro pela Avenida Luís Viana 
Filho - Paralela (BRAGA, 2003). (Figura 2)

Dos 23,88km² de área da referida Região 
Administrativa, 661.510,40m² pertencem 
ao Parque Sócio-Ambiental de Canabrava, 
criado por uma iniciativa do Poder Público 
Municipal, no sentido de transformar o 
antigo Aterro em um espaço de convivência 
e oportunidades de trabalho e renda para as 
comunidades circunvizinhas. A urbanização 
da área escondeu sob a terra as toneladas de 
lixo acumuladas durante mais de vinte anos 
de existência do aterro no local. 

Os catadores de materiais recicláveis - ba-
dameiros, como eram conhecidos, surgiram 
no local desde o início, trazendo, como con-
seqüência, a instalação de depósitos de sucata 
ao longo das principais vias de circulação e 
fazendo surgir, assim, o bairro de Canabrava. 
O solo foi ocupado, inicialmente, no alto das 
colinas, se estendendo posteriormente para 
as encostas, formando assim as ruas estreitas 
e becos sem calçadas e de terra batida que 
caracterizam o local. 

Figura 1 – Sistematização das Situações que Interferem na Percepção de Risco

Fonte: Autora



7

Revista VeraCidade – Ano VIII - Nº 12 – Setembro de 2012

Maria de Fátima Falcão Nascimento

No que se refere às áreas de risco, o bairro 
possui um histórico de acidentes provocados 
pela combinação da chuva com a instabilida-
de do terreno. 

A localidade de Padre Hugo, no bairro de 
Canabrava (Figura 3), se constitui em uma 
pequena área com aproximadamente 1700 
habitantes, caracterizada por apresentar uma 
ocupação desordenada e irregular e pela qua-
se total ausência de infra-estrutura pública, 

sendo, portanto, desprovida de ruas calçadas, 
de serviços de coleta de lixo e esgotamento 
sanitário, entre outros (Codesal, 2009). 

É considerada uma área de risco geológi-
co, devido à existência de inúmeros pontos 
de risco de deslizamento de terra, além de 
pontos com risco de inundação, já que a lo-
calidade fica situada em uma baixada, sendo 
cortada pelo Rio Mocambo. O histórico da 
Defesa Civil sobre acidentes e solicitações de 

Figura 2 – Imagem Aérea de Salvador, 2006

Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador

Figura 3 – Imagem Aérea do Bairro de Canabrava, 2010

Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador
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atendimento para essa comunidade é muito 
grande. Das 340 moradias da comunidade, 
276 encontram-se em situação de risco (Fi-
guras 4 e 5).

Os riscos a que a população está exposta 
são muitos, desde as inúmeras doenças, as 
explosões de gases, a contaminação do solo 
pelo chorume, os deslizamentos provenientes 
dos cortes das camadas de solo e lixo, além 
dos constantes alagamentos.

Esse é o perfil da comunidade onde se de-
senvolveu o estudo de caso ora apresentado.

3 DESVELANDO A PERCEPÇÃO DE RISCO 
DA COMUNIDADE DE PADRE HUGO

O referencial metodológico deste traba-
lho teve como base a pesquisa qualitativa, 
através de um estudo de caso na referida 
comunidade. Desenvolveu-se uma estratégia 
metodológica pautada na utilização de duas 
técnicas de coleta de dados: história oral 
com moradores antigos e entrevistas com 
lideranças comunitárias e outras pessoas 
representativas da comunidade, para obten-
ção de dados referentes à percepção de risco 
desses atores sociais.

A opção pela história oral como técnica 
de pesquisa foi em função da possibilidade 
de enriquecer a coleta de dados, tornando-a 
mais descritiva mediante os registros orais 
daqueles que se dispuseram a relatar seu co-
tidiano, suas impressões do local onde vivem, 
suas memórias, seus receios e suas angústias 

em função dos possíveis riscos. A pesquisa 
buscou na percepção, na emoção e na razão, 
transformar a experiência vivida por essas 
pessoas em objeto de conhecimento, a partir 
de um processo de desvelar o que está por trás 
da vida de uma comunidade de baixa renda, 
encravada numa encosta da cidade. 

O tipo de entrevista desenvolvida foi a 
semi-estruturada, onde se adotou um roteiro 
flexível como norteador, possibilitando o 
estabelecimento de um diálogo com o entre-
vistado, aprofundando a temática da pesquisa  
para permitir uma melhor compreensão dos 
pensamentos do interlocutor. 

Para análise do material coletado foi apli-
cada a técnica de análise de conteúdo, com 
base em Bardin (1977), cuja ênfase recai no 
conteúdo manifesto do discurso e nos argu-
mentos apresentados. Buscou-se trabalhar 
com o universo dos significados presentes no 
discurso dos diferentes atores sociais, através 
do que aparecia explícito ou implícito nas 
respostas.

Através da análise temática dos dados cole-
tados, as respostas foram listadas, codificadas 
e organizadas em categorias, criadas em fun-
ção dos questionamentos que determinaram 
a existência desta pesquisa e tendo como base 
o referencial teórico da mesma. Optou-se 
também pela criação de subcategorias onde 
se considerou a frequência relativa com que 
as palavras-chave se repetiam em relação ao 
tema a elas relacionado.

Figura 4 – Encosta em Padre Hugo, 2010 

Fonte: Autora

Figura 5 – Habitações em Padre Hugo, 2010

Fonte: Autora
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3.1 HISTÓRIA ORAL COM PESSOAS DA 
COMUNIDADE

Essa técnica foi utilizada com três mora-
dores antigos da comunidade, em função da 
possibilidade de uma relação direta entre a 
quantidade e a qualidade das informações 
a serem disponibilizadas, em virtude das 
experiências vividas. Buscou-se, com ela, 
descortinar um pequeno pedaço da vida 
dessas pessoas, por intermédio da revelação 
de histórias vivenciadas no cotidiano passado 
ou presente, expressadas a partir dos pontos 
de vista individuais de cada entrevistado e 
recuperadas e recriadas através da memória 
desses informantes. 

O primeiro deles reside há trinta anos 
no bairro, o segundo há dezenove anos e o 
terceiro há trinta e quatro anos. Buscou-se 
moradores bem antigos da comunidade com 
o intuito de que o ato de lembrar e relatar, 
embora profundamente pessoais, pudessem 
também representar a história da própria 
comunidade. 

As categorias criadas e analisadas foram: 
pertencimento/afetividade e percepção/
prevenção do risco.

Pertencimento/afetividade

A primeira categoria - pertencimento/
afetividade foi analisada com base em três 
aspectos: sentimento pelo bairro/localidade, 
história da comunidade e mudanças signifi-
cativas que ocorreram no local.

O primeiro entrevistado diz que ama o 
bairro, que veio viver nele porque o local 
onde morava anteriormente tornou-se pe-
queno para sua família e ele então escolheu 
Canabrava porque naquela época a área 
possuía muitos terrenos baratos. Ele diz:

É um bairro para a gente se orgulhar sim, tem 
o Estádio do Barradão, tem a Faculdade Jorge 
Amado, tem muitas empresas vindo para cá. Todo 
mundo gosta daqui, já quiseram mudar o nome do 
bairro, para Nossa Senhora da Vitória, não vingou. 
A gente gosta do nome Canabrava, o nome vem 
da planta Canabrava, que tinha muito por aqui. 

O segundo entrevistado, morador há 
dezenove anos da localidade de Padre Hugo, 
fala com muita emoção da sua relação com a 
comunidade. Ele coloca: 

Cheguei aqui em 1991, vindo de Ilhéus. Vim mo-
rar aqui por acaso, porque minha irmã já morava 
aqui. Canabrava era muito diferente. Morria gente 
naquele lixão, morria atropelado pelas caçambas, 
morria de fome, de doenças. Hoje tá muito melhor 
e me orgulho de ter participado dessas mudanças. 
Me orgulho de Canabrava!

O terceiro entrevistado diz que chegou em 
Canabrava com menos de 1 ano de idade, foi 
badameiro e viveu do lixo com a família, viu 
a comunidade crescer e as transformações 
acontecerem. Ele diz:

Eu cresci vendo e vivendo no lixão mas não me 
acomodei na vida que levava não, eu aprendi judô 
e através do judô eu abri meus caminhos, fui fazer 
faculdade de educação física e agora com 34 anos 
quero retribuir a Canabrava tudo que ela me deu, 
através da luta comunitária que venho desenvol-
vendo. Quero resgatar minha história, minha 
origem, sempre lutei nos movimentos sociais e 
quero fazer alguma coisa pelo meu bairro, por essa 
comunidade tão sofrida.

Sobre o aspecto da história da comunida-
de, cada entrevistado demonstrou mais uma 
vez a relação de pertencimento com o bairro. 
O primeiro entrevistado faz uma mescla da 
sua história pessoal com a história do bairro, 
ao colocar: 

Cheguei aqui em 1979, procurando um terreno 
para construir minha casa. Meus filhos já tinham 
nascido e eu precisava de mais espaço. O que é que 
tinha em Canabrava naquela época? Algumas casas 
próximas onde hoje está a Cesta do Povo. Tinha 
também duas igrejas e o lixão ainda não fazia o 
impacto que veio fazer depois. Tinha muito verde, 
muita mata. Canabrava começou com as pessoas 
que vieram de outras invasões que foram destruí-
das. Na década de 1970 essas pessoas vieram para 
cá e fundaram Canabrava.

O segundo entrevistado fala que: 

Canabrava era muito diferente. Naquela época 
tinha poucas ruas e o lixão era o que marcava a 
comunidade. Sei lá o que Canabrava era. Hoje tá 
muito diferente, Canabrava hoje é valorizada, tem 
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estádio, tem faculdade, tem até condomínio com 
piscina. É perto de tudo. O lixão era ativo aqui em 
Canabrava. As pessoas disputavam as coisas com 
os urubus. Eu presenciei tudo isso. Canabrava 
mudou muito. 
As respostas sobre a constituição da comu-

nidade, pelo terceiro entrevistado, destacam 
os momentos vividos enquanto badameiro, 
as dificuldades enfrentadas pelas famílias que 
sobreviviam do lixo, a relação estabelecida 
entre a comunidade e o lixão, a expansão do 
bairro e as melhorias oriundas da desativação 
do aterro. O que fica evidente em todos os 
depoimentos é o sentimento de pertencimen-
to ao bairro e o orgulho pelas melhorias que 
hoje ele apresenta. Entretanto, cabe ressaltar 
que, embora as perguntas tenham sido feitas 
no sentido deles se manifestarem em relação 
ao bairro – Canabrava, e também à localida-
de – Padre Hugo, as respostas acabaram por 
priorizar o bairro como um todo, não nos 
permitindo com isso, averiguar melhor essa 
categoria em relação à localidade do estudo 
de caso.

Percepção/prevenção do risco

A segunda categoria foi analisada com 
base nos seguintes aspectos: lembranças de 
episódios de deslizamentos de terra e atitudes 
relacionadas à prevenção ao risco.

As lembranças de episódios de desliza-
mentos de terra foram relatadas por dois 
dos entrevistados, moradores mais antigos 
da comunidade. O primeiro deles relatou o 
seguinte:

Na década de 1980 houve um grande desabamen-
to, onde hoje tem um posto de gás e matou seis 
pessoas. Era por volta de uma hora da madrugada 
e a gente ouviu o estrondo e correu para ajudar. A 
gente passou a noite toda trabalhando, tentando 
ajudar, tirando corpos, procurando vidas...(silên-
cio e emoção do entrevistado). A gente sabe que 
o bairro é todo de risco, aquele trabalho que foi 
feito de conhecimento da topografia do solo de 
Canabrava foi importante e precisa ser divulgado. 
É preciso que os órgãos orientem a população. 
No Mapa de Risco feito pela Codesal, 95% de 
Canabrava é área de risco, só que dividido em 

área de risco de deslizamento, alagamento e de 
explosão. Bom, depois desse acidente, vieram 
outros, na Rua São Roque, na Araújo Martins e 
mais vidas perdidas.

O segundo entrevistado falou que anti-
gamente o bairro era bem pior em relação 
a deslizamentos de terra. Ele conta que “O 
pior de todos os acidentes matou seis pessoas 
de vez, foi na década de 1980, tinha um bar-
ranco de uns 60 metros, ninguém esperava, 
em baixo tinha uma vila de casas. Desabou 
tudo. A segunda tragédia aconteceu aqui na 
Travessa Padre Hugo”. 

As lembranças desses dois entrevistados 
coincidem em vários pontos, como o perí-
odo em que ocorreu o pior deslizamento e 
a quantidade de pessoas mortas em conse-
quência dele.

Já o outro entrevistado, morador de Ca-
nabrava/Padre Hugo há dezenove anos, por-
tanto menos tempo que os anteriores,  relata: 

Graças a Deus nesses dezenove anos eu nunca 
presenciei nenhum acidente de muita gravidade. 
Quando eu cheguei aqui, as pessoas falam que 
alguns anos antes, acho que foi em 1988, tinha 
havido um acidente com seis ou sete mortos de 
uma família. Depois disso teve  alguns casos meno-
res, menos graves, como na Travessa Padre Hugo 
e na Rua São Roque. Em dezembro passado teve 
dois deslizamentos de duas casas em Padre Hugo, 
uma dessas casas era até de bloco, a outra era de 
papelão, mas as pessoas saíram antes do barraco, 
não teve vítimas. 

Ao serem questionados sobre a prevenção 
ao risco e sobre o que eles e a comunidade 
acreditavam acerca dos motivos dos desli-
zamentos, constatou-se que dois dos três 
entrevistados acham que a prevenção está 
diretamente relacionada às informações 
recebidas através de processos educativos, 
aliadas a obras de infra-estrutura por parte da 
Prefeitura. Um dos depoimentos dá bastante 
ênfase a essa questão. Ele diz: “Falta educação 
ao povo e faltam obras e ações da Prefeitura. 
Essas coisas tem que estar juntas”. O segundo 
entrevistado fala que “É preciso cuidar das 
encostas, é preciso fazer contenção, é preciso 



11

Revista VeraCidade – Ano VIII - Nº 12 – Setembro de 2012

Maria de Fátima Falcão Nascimento

tirar o lixo delas, tirar as bananeiras; mas é 
preciso também educar o povo para ele parar 
de jogar lixo na encosta e no rio”.  Já o últi-
mo entrevistado acha que não há prevenção 
porque o povo não tem educação. Ele diz: 

O lixo é o problema maior, porque ele pesa e leva 
a encosta junto. Antigamente, na gestão do outro 
Prefeito, eles faziam campanhas o tempo todo, 
botavam uns estagiários para panfletar de porta 
em porta, várias vezes no ano, colavam adesivos 
e isso tudo motivava. Agora não, esse povo vem 
aqui uma vez no ano e acha que já tá bom. Falta 
educar o povo.

Portanto, nas histórias relatadas por es-
sas pessoas observa-se que esses moradores 
atribuem as ocorrências de deslizamentos de 
terras a dois fatores: falta de ações estruturais 
por parte do poder público municipal e 
falta de educação ambiental dos moradores. 
Esse último aspecto foi mencionado nos 
três relatos e todos os depoentes atribuem 
responsabilidades aos poderes públicos pela 
ausência ou deficiência no processo educati-
vo relacionado às encostas. 

3.2 ENTREVISTANDO LIDERANÇAS 
E PESSOAS DA COMUNIDADE

Foram realizadas quatro entrevistas com 
lideranças locais e oito entrevistas com mo-
radores da comunidade. Ouví-los foi uma 
maneira de captar as suas percepções do local 
onde vivem e suas análises sobre o referido 
espaço, a partir das categorias analisadas a 
seguir.

Pertencimento/afetividade

Em relação à categoria pertencimento/
afetividade, os entrevistados demonstraram, 
de uma maneira geral, gostar do lugar onde 
vivem e a maioria afirmou ter orgulho de Ca-
nabrava, como pode ser facilmente identifica-
do na fala do entrevistado de nº 1 que disse: 
“Eu amo Canabrava e já fiz uma pesquisa em 
pequena escala e 80% das pessoas gostam 
de Canabrava. A questão que muitos falam 

é que se sentem discriminados, pela ligação 
que é feita entre o bairro e o antigo lixão”. 
O entrevistado nº 2 corrobora essa fala ao 
afirmar, com muita clareza e com um sorriso 
no rosto: “Eu tenho muito orgulho de viver 
em Canabrava e das lutas que nós passamos 
aqui. A gente já foi muito discriminado, 
agora as coisas estão mudando. Canabrava 
hoje tem uma faculdade, tem um estádio, 
tem vários condomínios. Canabrava hoje é 
valorizada, é perto de tudo”. O entrevistado 
de nº 3 também afirma se orgulhar do bairro 
e diz: “Tenho orgulho, esse é um bairro que 
deveria ser bem visto pelo poder público, 
ele tá no meio de tudo, o que chamam de 
‘miolo’. O bairro cresce sozinho”. E ainda 
acrescenta: “Viver aqui é ótimo, não tem 
muito problema, a violência é pequena, só 
tem fama. É um bairro cultural”. 

Outros depoimentos confirmam esse sen-
timento de pertencimento. O entrevistado de 
nº 11 diz que “morar em Canabrava é muito 
bom, eu gosto daqui, é perto de tudo. Hoje 
o bairro é mais valorizado, a gente se orgulha 
de Canabrava sim!”. Também a moradora 
cuja entrevista foi cadastrada como de nº 12, 
afirma: “Ah, eu tenho orgulho do meu bairro, 
apesar das dificuldades que a gente enfrenta. 
Se todo mundo colaborasse mais, Canabrava 
seria muito melhor”. 

Todos esses depoimentos estão impregna-
dos de sentimentos e sentidos, se configuran-
do no que Tuan (1980) chama de topofilia, 
ou seja, os elos afetivos que unem as pessoas 
aos lugares.

Dos doze entrevistados, apenas um não 
demonstrou um sentimento de pertencimen-
to/afetividade muito grande em relação ao 
bairro. Na sua fala, ele diz: “Eu gosto de viver 
aqui, a gente acaba se acostumando, não é?” 
Esse entrevistado, de nº 8, é morador do bair-
ro há 13 anos, exerce uma função de destaque 
em instituição da área e demonstrou possuir 
uma situação econômica mais tranqüila que 
a maioria dos indivíduos pesquisados, o 
que leva a supor que essas particularidades 
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contribuam para um menor sentimento de 
pertencimento do indivíduo em questão em 
relação à comunidade pesquisada. Entretan-
to, outro entrevistado (nº 10) com situação 
sócioeconômica semelhante àquele morador, 
demonstrou mais pertencimento ao bairro e 
até mesmo orgulho por nele morar. 

Percepção/prevenção de risco

Em relação à identificação/percepção 
do risco e seu nível de importância para o 
entrevistado, as respostas foram agrupadas 
em seis Subcategorias: 

• Subcategoria - não percebe o risco

Nesta Subcategoria foram enquadradas 
duas respostas. Ao ser questionado sobre 
a percepção de risco da comunidade, o 
entrevistado de nº 2 coloca que: 

No tempo do Projeto de Prevenção de Acidentes 
do Pnud, a gente visitava toda a área, preenchia 
questionários e perguntava aos moradores se eles 
moravam em área de risco e eles diziam que não, 
porque para eles morar em área de risco é morar 
pendurado na encosta, é só ali, morar 2 ou 3 
metros distante daquele barranco, não é área de 
risco. Muita gente respondeu isso. Acho que é a 
ignorância. Canabrava quase toda é área de risco.

Assim, na opinião do entrevistado, a 
comunidade local não percebe o risco a 
que está exposta.
O entrevistado, de nº 11, ao ser questio-
nado sobre o risco de deslizamento de 
terra, dá um depoimento que comprova 
a fala da liderança anterior, ao dizer: 

O povo fica falando de risco, mas eu não acho 
que Canabrava seja área de risco. Acho que aqui 
tem alguns locais de risco, perto da minha casa 
mesmo, lá em Padre Hugo, tem uma encosta que 
eu acho que é área de risco. Mas o risco é para 
quem mora lá em cima dela ou na parte de baixo.

• Subcategoria – possui percepção atenu-
ada determinada por hábitos culturais 

Questionou-se sobre a permanência de 
tantas bananeiras nas áreas de risco da 
comunidade e se esse fato se devia a 

desinformação das pessoas, hábitos en-
raizados ou se era uma forma de matar 
a fome. O entrevistado de nº 2 descarta 
a hipótese de matar a fome e argumenta 
que a bananeira só produz uma vez por 
ano, portanto não pode ser para esse fim 
que ela é plantada. Para ele, é uma ques-
tão cultural e relata uma situação em que 
participou de campanha da Defesa Civil, 
acompanhando os técnicos de porta em 
porta, e os donos dos terrenos onde ti-
nha bananeira nunca concordavam em 
retirá-las, chegando uma dessas pessoas 
a dizer: “Minhas bananeiras não, não 
tiro, ela dá meus cachinhos, deixa aí.” 
O entrevistado de nº 1 também acredita 
que plantar bananeira é uma questão 
cultural e coloca:

Antigamente todo mundo quando vinha do 
interior, trazia um pé de bananeira na bagagem. 
Toda comunidade carente tem bananeira. Tem é 
que mudar essa cultura. Em Padre Hugo, a terra 
é solta e tem muita bananeira. Imagine só! Tem 
que mudar essa cultura. 

Esse depoimento, de uma liderança 
local, foi confirmado pelo depoimento 
do entrevistado de nº 9, morador de 
encosta e que afirma que sua mãe não 
quer nem ouvir falar em tirar a bananeira 
do terreno onde mora. 

Outra questão identificada em alguns 
depoimentos e que pode ser caracterizada 
também como hábitos culturais se refere 
ao descarte do lixo. Vários entrevistados 
fizeram referência ao fato de que muitos 
moradores jogam o lixo na encosta ou no 
canal por preguiça ou comodismo de não 
querer levar seu lixo até o contêiner mais 
próximo. Entretanto, seja por preguiça 
ou comodismo, o fato é que esse com-
portamento, praticamente, já se tornou 
um hábito cultural naquela comunidade. 
Portanto, esses depoimentos também se 
enquadram na Subcategoria dos que pos-
suem percepção atenuada determinada 
por hábitos culturais.



13

Revista VeraCidade – Ano VIII - Nº 12 – Setembro de 2012

Maria de Fátima Falcão Nascimento

• Subcategoria - possui percepção atenua-
da  determinada pelo fato de  minimizar 
o risco
O morador cuja entrevista foi cadastrada 
como de nº 7 coloca: “O povo planta 
bananeira por esquecimento do risco, 
porque ela é fácil de pegar. Só que ao 
mesmo tempo que mata a fome, pode 
ajudar a matar as pessoas.” Nesse depoi-
mento pode-se observar uma tendência 
a esta Subcategoria, quando ele se refere 
ao plantio de bananeiras “por esqueci-
mento”, sinal de que as pessoas tendem 
a minimizar o risco. 
O entrevistado de nº 8 é categórico ao 
afirmar: “A comunidade sabe, mas não 
pratica”. O entrevistado de nº 3 diz que 
“A população sabe das coisas sim, mas 
parece que é cega”, opinião também 
compartilhada pelo entrevistado de nº 2 
que diz: “A população está informada e 
mesmo assim age errado”. A entrevistada 
de nº 12 coloca: “Quando tinha reunião, 
palestra, eu ia, falava com meus vizinhos, 
mas o povo é difícil de participar, o povo 
não acredita que as coisas podem acon-
tecer com eles”.
O entrevistado de nº 1 afirma que “A 
comunidade sabe do risco, mas como 
ela ainda não foi atingida, ela deixa a 
bananeira, ela tira todo o capim, ela joga 
o lixo na encosta, ela não liga pro cano 
pingando”, configurando-se claramente 
naquela situação em que pessoas que 
nunca sofreram um acidente, tenham, 
em geral, a tendência a subestimar o 
risco.

• Subcategoria - percebe o risco, mas per-
manece no local por comodismo

Essa Subcategoria foi criada em função 
dos vários depoimentos que menciona-
vam a questão dos hábitos inadequados 
gerados por comodismo. Um dos de-
poimentos, registrado como de nº 2 diz: 

[...] a mesma coisa sobre o lixo, a gente já fez 
mutirão para tirar o lixo das encostas e depois o 
povo joga tudo ali de novo. Lá em Padre Hugo, 
só alguns moradores das ruas mais próximas da 
via principal é que trazem seu lixo. O resto não 
traz. Joga na encosta ou no rio. Por preguiça, 
comodismo, sei lá [...]. 

Outro depoimento, de nº.11 traz a se-
guinte colocação: “O povo é preguiçoso, 
não quer fazer nenhum esforço, joga o 
lixo atrás da casa, na encosta, só para não 
andar até onde fica o contêiner”. Assim, 
esses trechos em que eles fazem referên-
cia ao descarte do lixo nas encostas, por 
uma questão de comodismo, para não 
terem que se deslocar até o contêiner 
mais próximo, se enquadram na Subca-
tegoria acima. 
Outra questão que, segundo dois entre-
vistados, também pode ser caracterizada 
nessa Subcategoria, se refere ao fato de 
que vários moradores, apesar de saberem 
do risco, deixarem o capim bem alto nas 
proximidades de suas casas, por pregui-
ça de rebaixar a vegetação. Um desses 
entrevistados, de nº 12, diz que: “Meu 
vizinho mesmo, deixa o capim bem alto 
no quintal, eu faço minha parte no meu 
quintal, mas ele não faz a parte dele, por 
preguiça, porque é acomodado e acha 
que nada vai acontecer”. Como pode 
ser percebido, a sua colocação sobre seu 
vizinho se enquadra na Subcategoria aci-
ma, mas também apresenta indícios da 
Subcategoria daqueles que subestimam 
o risco. 

• Subcategoria - percebe o risco, mas 
permanece no local pelos benefícios 
imediatos

A resposta a seguir, também do entrevis-
tado de nº 2, faz referência ao benefício 
imediato que as pessoas podem obter 
em contraponto ao bem estar coletivo. 
Ele coloca que: “A comunidade tá ciente 
sim. Quer ver um exemplo? A pessoa que 
canaliza um esgoto e deixa ele pingando 
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na encosta, ela sabe que isso representa 
um risco, mas como o benefício para ela 
de ter o esgoto canalizado para fora de 
casa é maior, ela canaliza assim mesmo”.
A liderança cuja entrevista foi cadastrada 
como de nº 4, faz uma afirmação que 
caracteriza bem essa Subcategoria. Ele 
diz: “A gente sabe que tem pessoas aqui 
que poderia mudar para outro lugar, mas 
fica, principalmente em época de chuva, 
para receber os benefícios da Codesal. A 
gente já soube de caso de gente que fez 
um barraco na encosta só pra receber o 
benefício”. 

• Subcategoria - percebe o risco, mas 
permanece no local por falta de opções.

Nessa Subcategoria foi colocada a en-
trevista de nº 7, quando o entrevistado 
afirma que “A comunidade é ciente do 
risco, mas precisa ficar ali e vai fazer o 
que?”. Assim, na visão dessa pessoa, a 
falta de opção é que leva o indivíduo 
a permanecer exposto ao risco. Essa 
opinião também possui a entrevistada 
de nº 12, que coloca: “A gente não tem 
para onde ir, não tem como mudar da-
qui. Eu sei que a gente corre risco, toda 
vez que chove eu fico agoniada, atrás de 
minha casa tem uma encosta e o povo 
sempre joga lixo nela. A gente fala, fala 
e ninguém ouve”. 
Em relação à prevenção do risco e às 
práticas que podem favorecê-la, foi per-
guntado aos entrevistados se eles sabiam 
como evitar o risco de deslizamento de 
terra e se eles achavam que a comunidade 
sabia se prevenir ou não. O entrevistado 
de nº 1 falou sobre o tipo de vegetação 
adequada e inadequada para ser plantada 
nas encostas, falou sobre a importância 
de não se jogar lixo nos terrenos, es-
pecialmente nos inclinados e também 
mencionou a forma adequada de fazer 
canalizações de água e esgoto. Esse mes-
mo conhecimento foi demonstrado pelos 

entrevistados de nº 2, 3, 7, 8 e 10. Os 
entrevistados de nº 4, 5, 9 e 12 também 
demonstraram possuir conhecimentos 
preventivos, porém não se dispuseram 
a dar seus depoimentos com riqueza de 
detalhes como os outros entrevistados. Já 
os entrevistados de nº 6 e 11 se limitaram 
a falar da comunidade e não fizeram re-
ferência a seus próprios conhecimentos, 
apenas dizendo: “A gente tem que cuidar 
das encostas, né?” ou “Quem mora na 
encosta tem obrigação de saber”.
Ao serem questionados sobre a comu-
nidade e se a mesma sabia ou não se 
prevenir dos riscos de deslizamentos de 
terra, todos afirmaram que acreditam 
que a comunidade sabe o que deve e o 
que não deve ser feito, porque recebem 
as devidas orientações. Segundo eles, as 
pessoas recebem informações, mas op-
tam por não seguí-las. O entrevistado de 
nº 2 diz: “Se vier a acontecer um acidente 
grave, ninguém me convence que é por 
falta de informação. Eu moro há muitos 
anos aqui em Padre Hugo e acompanhei 
todos os projetos e campanhas. O povo 
é que é muito cabeça dura”.
Na análise dessa categoria fica evidencia-
do que, para a maioria dos entrevistados, 
a comunidade percebe a existência do 
risco de deslizamento de terra e recebe 
as informações para evitar hábitos que 
contribuam para os desastres. Entretan-
to, por comodismo (por exemplo, na 
hora de levar o lixo até o contêiner), por 
hábitos culturalmente enraizados (como 
no caso das bananeiras), pelos benefícios 
imediatos (como nos encanamentos mal 
feitos), por minimizar o risco ou por falta 
de opções, essas pessoas permanecem 
nas áreas de risco com atitudes que vão 
de encontro às políticas de prevenção 
de acidentes.
Apesar de todos os entrevistados men-
cionarem as informações recebidas, é 
fundamental entender até que ponto 
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essas informações se transformam em 
conhecimentos significativos que pro-
movam mudanças comportamentais 
conscientes e duradouras. O que se ob-
serva é que há, na maioria dos grupos, 
um distanciamento do risco, oriundo das 
diversas percepções identificadas e que 
pode interferir direta ou indiretamente 
na prática da educação ambiental na 
referida comunidade.
Essa pesquisa não se esgota aqui e pode 
tornar-se ponto de partida para outros 
pesquisadores que desejem mergulhar 
no universo da percepção de risco e 
sua relação com o comportamento das 
pessoas que vivem expostas a riscos geoló-
gicos nas tantas e muitas vezes tão frágeis 
encostas de nossa cidade. 
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