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RESUMO 

A relação entre o Homem e a natureza condiciona um conjunto de factores que 

caracterizam a convivência os quais podem determinar uma situação de perigo para 

o próprio Homem, tornando-o exposto e vulnerável a diversos danos e colocando-o 

em situação de risco. Contudo, o presente artigo procura analisar até que ponto a 

presença do Homem num determinado espaço influencia a concepção do risco, 

atendendo à tipologia e as condições em que o risco acontece. Da pesquisa 

bibliográfica feita em torno dos riscos e sociedade foi possível notar que o risco deriva 

da compreensão de algumas categorias como o perigo, a exposição, a 

vulnerabilidade, ameaça e a probabilidade de danos. Os riscos podem ter origem 

natural, tecnológica ou ambiental mas sua manifestação afecta directa ou 

indirectamente o Homem, daí a necessidade de falar da presença humana para a 

concepção do risco. Moçambique, país localizado na costa oriental do Sul de África, 

tem vivido desde o ano de 2000 uma série de desastres naturais de magnitude maior 

o que incrementa cada vez mais os seus baixos níveis de desenvolvimento pelo facto 

de afectar maioritariamente locais com presença de pessoas e actividades ligadas à 

população. 

 

Palabras Clave: Concepção, risco, perigo, homem, danos. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O estudo sobre os riscos constitui uma categoria de análise que permite centrar 

alguma atenção na qualidade de vida tanto animal assim como vegetal, daí a 

necessidade de compreender até que ponto as categorias de análise do risco podem 

influir nestas formas de vida e comprometer de certa maneira a dita qualidade. Este 

olhar remete a uma análise em termos de nível, consequência e dos grupos alvos 

quando se trata de situação de risco. 

Não é recente a atenção sobre os riscos. Tal como refere Souza e Zanela (2009), a 

evolução dos estudos sobre riscos é notável a partir do início do Século XX nos 

Estados Unidos da América com preocupação em relação aos riscos de ordem natural 
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com vista a encontrar soluções envolvendo técnicos, engenheiros, geógrafos entre 

outros intervenientes. Contudo, este processo foi deixando lacunas nos diversos 

estudos sobretudo pela situação subjectiva do entendimento dos riscos pela 

população e da necessidade de adequação em relação a situação perigosa. 

Assim, neste artigo, pretende-se analisar em que medida a presença da sociedade 

num determinado local pode influenciar na percepção do conceito risco. Baseado 

numa revisão da literatura, são discutidas as categorias em volta do conceito risco e 

como estas se ligam directamente à sociedade para compreensão do risco em termos 

de consequência e magnitude.  

 

2. EM VOLTA DO CONCEITO RISCO: PRINCIPAIS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

A análise do conceito risco tem trazido ao longo do tempo divergências entre diversos 

estudiosos e até certo ponto países e/ou grupos de países, movidas pela 

subjectividade na concepção e complementaridade das categorias tomadas em 

consideração para percepção do risco.  

Marandola Jr e Hogan (2003) analisando o conceito risco e olhando para as suas 

principais categorias, entendem que existe uma confusão entre “risco” e “perigo” e as 

abordagens em torno disto tem invadido o vocabulário dos vários estudiosos e criando 

contradições de percepção nos diferentes países. Tudo começa com a discussão do 

hazard, um termo inglês entendido subjectivamente como perigo, ameaça e até certo 

sentido como risco, em parte por não existir nas línguas latinas uma tradução clara e 

directa desta palavra. Basta recordar que os espanhóis e franceses usaram o termo 

para designar risco derivado das constatações ligadas à origem da sua língua com 

relação a certos fenómenos naturais observados.  

Outra situação que merece destaque sobre o termo, é o caso da geografia brasileira 

onde cita-se bastante António Christofoletti, que considera o termo hazard como azar 

sem uma discussão bem elaborada, o que mereceu muitas contestações por outros 

analistas do conceito. 
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Estas discussões foram emanando contradições entre os geógrafos (mais 

naturalistas) e as novas concepções sociológicas sobre o conceito do risco, tanto que 

a elaboração dos Estados Unidos trouxe mais clareza em relação a estas 

divergências. 

Voltando à colocação inicial, importa realçar que existem muitos elementos julgados 

necessários para análise do conceito risco. Contudo, para este artigo privilegia-se o 

perigo, ameaça, a exposição, vulnerabilidade e danos. 

Magnanelli (2012) refere o perigo como a situação em que se encontra, sob ameaça, 

a existência ou a integridade de uma pessoa, um animal, um objeto etc. Isto inclui os 

perigos de ponto de vista natural, social e tecnológico bastando para tal considerar a 

situação de ameaça.  

O perigo deriva do hazard tal como sugere Kobiyama (2006), associando-o à uma 

abordagem geográfica e considerando-o como um fenómeno natural que ocorre num 

determinado lugar com possibilidades de criar danos e um impacto sobre o local onde 

este acontece. 

É notável que a situação de perigo não envolve a consumação dos danos causados 

e independe da presença de pessoas ou outros elementos que podem sofrer algum 

dano. Desta feita pode se considerar que o perigo é uma categoria de análise do 

conceito risco com característica independente. 

Já que a situação perigosa independe da presença ou não de pessoas e/ou outros 

elementos, para compreender a exposição e a vulnerabilidade torna-se necessário 

adicionar as pessoas, as infra-estruturas e aspectos que compõem o ambiente, para 

que a situação perigosa constitua uma verdadeira ameaça e colocar vulnerável os 

outros elementos. 

Autores como Cardona (2001) e Lavell (1999) apud Souza e Zanella (2009), 

estabelecem uma relação de reciprocidade entre vulnerabilidade e ameaça, derivado 

da exposição, referindo em seus depoimentos que não pode algo estar vulnerável, se 

não estiver ameaçado e vice-versa; pois, quando a probabilidade de sofrer danos for 

nula perante o contacto com um fenómeno natural e/ou outros, automaticamente não 

estaremos perante uma ameaça e não haverá vulnerabilidade. 
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Percebe-se também que a problemática da definição das categorias em volta do 

conceito risco é muito subjectivo e aparecem muitas considerações em torno disto que 

fazem mais diferenciação com detalhes terminológicos.  

Uma reflexão em torno das referidas categorias, aborda a ameaça e pânico, 

acrescentando o perigo, risco e as situações de perigo e risco. Nesta análise, 

minimiza-se um pouco o conceito risco e a situação de risco em alguns casos passa 

a ter menor dimensão que a ameaça. Vale a penas trazer o exemplo sobre a 

combustão das lixeiras:  

“…Perguntar-se ia, se uma lixeira em combustão é sempre uma 

ameaça. Desde que a combustão seja visível e não existam 

paredes suficientemente altas para impedir a propagação, 

cremos que sim; trata-se já de uma situação de perigo. Se a 

combustão é apenas interna, estamos perante uma situação de 

risco que talvez não possa chamar-se ainda uma ameaça.” 

(REBELO, 2003:85). 

Nota-se claramente neste exemplo, que a magnitude de um processo pode determinar 

até que ponto se está em situação de risco e ameaça. Daí a ameaça constitui nestes 

termos do autor algo mais grave que a situação do risco. Contudo, olhando para o que 

e discutiu sobre estes conceitos é possível perceber que o risco está depois da 

ameaça pois esta corporiza uma das categorias de análise do conceito associado à 

vulnerabilidade. 

Bertolozzi et.al. (2009) consideram a vulnerabilidade como um termo geralmente 

usado em matéria de saúde e se associa ao grau de susceptibilidade a que está 

exposta uma população de um determinado lugar a sofrer danos. Isto envolve uma 

relação directa entre a intensidade do dano e a magnitude de ameaça.  

Fernandes (2009), acrescenta que a vulnerabilidade pode ser humana (quando 

envolve a concentração da população); material (que envolve infra-estruturas); 

funcional (sistemas sócio-económicos); ambiental ( perda da biodiversidade) e 

multidimensional. 

Nestes descritos é evidente indissociabilidade entre a vulnerabilidade e a exposição, 

pois ninguém fica vulnerável sem que esteja numa condição de exposição. A 
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possibilidade de ocorrer danos para os seres vivos, objectos e infra-estruturas, vai ter 

uma influência do grau de exposição destes perante a situação perigosa. Citando um 

exemplo, numa situação de inundação de um rio, estará mais exposto o que estiver a 

menor distância comparado com o que estiver a maior distância de separação. 

Quanto à vulnerabilidade, ela depende sim da intensidade do dano assim como a 

magnitude de ameaça. Contudo isto não mostra uma reciprocidade nos níveis de 

vulnerabilidade, danos e exposição.  É possível encontrarmos um objecto A mais 

exposto e ameaçado, mas pouco vulnerável e outro objecto B menos exposto e 

ameaçado com maior vulnerabilidade.  

Deduzindo estes conceitos de forma esquemática pode se avançar o seguinte: 

Vulnerabilidade (V) = Perigo+ Exposição  

Perigo (P) = Evento (Ev) + Possibilidade de Danos (Pd) 

Exposição (E) = Maior ou Menor Proximidade do perigo (< ou> Pp) 

Risco (R) = Vulnerabilidade + Possibilidade de Danos  

V = P+E 

P = Ev + Pd 

E = <ou> Pp 

R = V + Pd 

Fonte: Adaptado pelo Autor com base em QUEIRÓS, et.al. (2006) e FERNANDES 

(2009). 

Esta constitui uma proposta de análise que parte das concepções históricas na análise 

do conceito risco e não enceram de algum modo as críticas. Contudo a generalização 

feita na conclusão do quadro (R = V+Pd) surge da possibilidade avançada acima em 

que a vulnerabilidade pode até certo ponto resumir-se na exposição face a um perigo 

e a possibilidade de danos associar-se à presença humana seus bens e outros 

elementos da natureza, face a uma ameaça. 

A percepção dos riscos em diversa literatura é sempre ligada a exemplos concretos 

com vista a trazer evidências e relações nítidas nos detalhes das categorias em volta 

do conceito. Para este artigo, considera-se o caso da travessia entre a baía de 

Inhambane e a cidade de Maxixe. Os dois pontos em referência têm uma separação 

de cerca de 7Km e registam fluxo de pessoas das 5horas às 23horas com ou sem 

mau tempo transportados em barcos pequenos movidos a motor (barquinhos) e 

Barcos dois barcos grandes da delegação marítima de Inhambane. Assim, o estado 
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de mau tempo (caracterizado por ventos fortes e ondas violentas) cria um perigo no 

mar. Contudo, quando estiver em travessia um barco grande e barquinho neste estado 

de tempo, existe aí uma exposição (maior para os ocupantes do barquinho e menor 

para os do barco grande) e devido a esta exposição aparece a vulnerabilidade que 

poderá depender de magnitude olhando para diversos critérios; pode ser maior ou 

menos tanto para o barco grande assim como para o barquinho. O que vai ditar tudo 

isto é a possibilidade de danos quantificáveis nas pessoas e bens. A conjugação de 

todos estes factores é que irá compor a perceção do conceito risco.. 

 

3. ONDE COMEÇA E TERMINA O CONCEITO RISCO 

 

De tudo o que se relatou, ficou claro que apesar de divergências de abordagem entre 

os autores ficou claro como refere Rebelo (2003) que para quem se dedica ao estudo 

sobre os riscos, eles representam o somatório de algo independente da vontade 

humana com algo que resulta da presença do homem resumido através das fórmulas 

adoptadas e muito discutidas pelos franceses e Ingleses. 

Para delimitar o conceito de risco como sugere Silva apud Philippi Jr., Romério e 

Bruna (2004) é necessário olhar para o grau da incerteza (a probabilidade) em relação 

a efectivação dos danos, pois quando o dano se consuma já não se pode falar mais 

de risco, mas sim da certeza do fenómeno. Em relação a esta mesma questão alguns 

autores corroboram a ideia da separação entre a probabilidade de ocorrer algum dano 

e efectiva ocorrência de dano como elementos que ultrapassam o conceito risco. 

Neste contexto, Kobiyama, et.al. (2006) partindo do exemplo do tornado, consideram 

que este é um fenómeno que gera uma situação de perigo e que só passa a categoria 

de risco se direcionar-se a um local povoado com uma possibilidade de trazer danos. 

Contudo, quando os danos (materiais e vítimas) forem confirmados aí passa se para 

uma categoria de desastre e pela natureza do fenómeno, este seria um desastre 

natural. 

Desta forma não basta apenas uma generalização entre a probabilidade de o dano 

acontecer e a consumação traduzida em maior ou menor magnitude, é necessária 
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uma separação entre esta tendência para definir os parâmetros que determinam até 

que ponto estamos em risco. 

Macedo, et.al. (2014) analisando o conceito risco, propõe uma análise sistémica em 

que os elementos são importantes quanto o todo, segundo três teorias (dos sistemas, 

a teoria da informação, a e cibernética) pois, muitas das situações de riscos são 

sistemas complexos, e são assim conceituados por apresentarem um considerável 

número de interações entre os elementos ou factores envolvidos e com 

imprevisibilidade incompleta. 

 

4. A SOCIEDADE E O RISCO: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA HUMANA 

PARA CONCEPÇÃO DO RISCO 

 

Retomando o que se colocava no início sobre as duas principais tendências na 

percepção dos riscos, neste segmento traz-se mais uma abordagem sociológica do 

conceito o que vai responder a pergunta que não se cala quando se fala do risco: é 

necessária a presença do Homem para que se fale do risco? 

Hannigan (1995) considera três principais elementos na definição social do risco, um 

objecto que condiciona ou determina o risco, um prejuízo reconhecido e a relação 

casual entre o objecto e o dano. Neste debate dos elementos em causa, tem havido 

muitas contradições derivadas do entendimento e das alas do conhecimento em 

relação aos prejuízos; pois para alguns nem todo prejuízo é considerado como tal. 

Sobre a percepção do risco Feicher e Guimaraes (2002) reconhecem que diferentes 

fatores influenciam na percepção de risco: objetivos, como por exemplo, tempo de 

experiência e subjetivos, tal como a aceitabilidade do risco. Entende-se que a 

percepção do risco mesmo em pessoas vivendo em mesmo local será diferenciada e 

isto envolve valores cognitivos e psicológicos. 

Contudo uma análise detalhista em volta do risco e sua relação com o homem remete 

à classificação dos riscos que segundo Dagnino e Júnior (2007:58), “de todos os tipos 

de riscos, devemos enfatizar quatro que aparecem em destaque na literatura sobre o 
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tema: os riscos naturais, os riscos tecnológicos, os riscos sociais e os riscos 

ambientais”.  

Olhando para esta classificação entende-se que, nem todos os riscos pressupõem a 

existência do homem. Contudo, sobre esta relação são tomados em consideração três 

eixos (a relação na origem, a relação na consequência e a área de actuação). Existem 

riscos que a sua origem não tem relação com o homem mas as consequências 

afectam o homem e aí pode se falar da relevância do homem para perceber o risco. 

Segundo Vieillard-Baron (2007:276), “devido à polissemia da expressão social, pode-

se qualificar como risco social a maior parte dos riscos, quer nos atenhamos às suas 

causas sociais, quer atentemos para suas consequências humanas”. 

A ideia de classificação dos riscos nos leva a especificações tipológicas e a “exclusão” 

do Homem nas concepções, mas o Homem como centro das análises volta a 

desenhar um papel crucial na análise do risco porque a vulnerabilidade tem muito 

sentido e peso quando envolve pessoas.  

Sustenta Veyret (2007:11) que, “não há risco sem uma população (ser social) ou 

indivíduo (ser biológico) que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. Correm-se 

riscos, que são assumidos, recusados, estimulados, avaliados, calculados. O risco é 

a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o 

percebe como tal.” 

O Risco é um objecto social e Homem está no centro de sua definição pois, quando 

uma comunidade ou indivíduo específico são atingidos, vivenciam ou sofrem com um 

risco natural que, de certa forma, independe de suas ações diretas, ou então, quando 

um determinado grupo industrial polui um rio à montante e uma comunidade de 

pescadores sofre com isso à jusante; assim, os prejuízos recaem em último plano para 

o homem e, este é sempre o centro de interesse. 

 

5. GENERALIDADES DOS DESASTRES NATURAIS EM 

MOÇAMBIQUE  

A localização de Moçambique junto á costa faz com que seja um país geoestratégico 

e ao mesmo tempo congregar vantagens e desvantagens de natureza 
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socioeconómica e físico-natural. Por um lado, traz atractivos à actividade turística 

maioritariamente nas províncias localizadas na faixa costeira (Maputo, Gaza, 

Inhambane, Sofala, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado e ao mesmo), mas por outro 

lado, estas províncias têm sido mais afectadas pelos desastres naturais com destaque 

para ciclones e cheias, deixando uma devastação enorme e retrocedendo o 

desenvolvimento.  

Olhando para os dados demográficos de Moçambique com base no Censo 

demográfico de 2007  e 2017, nota-se que a população Moçambicana concentra-se 

mais nos centros urbanos e grosso modo destes centros coincidem com a províncias 

costeiras o que mostra mais uma vez a relação do conceito risco e perigo cada vez 

mais acentuado tendo em conta os pressupostos colocados na discussão em volta do 

conceito e a presença humana. 

Desde o ano de 2000, Moçambique viveu momento de desastres naturais com perdas 

humanas e materiais tal como mostram os dados na tabela resumo dos principais 

eventos catastróficos: 

Quando 2. Desastres naturais em Moçambique 

Evento 
Catastrófico 

Período  Área de actuação Danos 

Cheias  2000 Metade sul de 
Moçambique, do Rio 
Limpopo até Maputo 

Infra-estruturas de Habitação; 
saúde; agricultura; educação; 
Cerca de 800 Mortos 

2013 Província de Gaza Educação (escolas); infra-estruturas 
de transporte; agricultura 

Sismo  2006 Centro e Sul de 
Moçambique 

Cinco Mortos e 27 feridos 

 
 
 
Ciclone 

Fávio 2007 Província de 
Inhambane 

9 feridos e 160 mil afectados 

Jokwe  2008 Centro do Pais Educação (escolas); infra-estruturas 
de transporte; agricultura 

Helen  2014 Província de Cabo 
Delgado 

Educação (escolas); infra-estruturas 
de transporte; agricultura 

Dineo 2017 Privíncia de 
Inhambane 

Educação (escolas); infra-estruturas 
de transporte; agricultura 

Idai 2019 Centro do Pais  Infra-estruturas de Habitação; 
saúde; agricultura; educação; 
Cerca de 242 Mortos 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de Diário de Notícias, 2019. 
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Como se pode constatar, existe em Moçambique uma maior perda causa das 

calamidades naturais o que mobiliza muita intervenção dos organismos 

internacionais através de ajuda humanitária assim como a boa vontade da 

população Moçambicana. Contudo, isto acontece em parte porque o campo de 

actuação dos fenómenos é um lugar habitado e os fenómenos atingem directamente 

a população residente, sem muitas opções para contrapor a força da natureza. 

Neste contexto, é necessário que se descrimine muito claramente o conceito de 

risco e perigo para reduzir o nível de envolvimento da população através de 

diferentes sinais de alerta emitidos na zonas afectadas. 

 

6. CONCLUSÕES  

 

A compreensão do conceito risco deriva da especificação das suas categorias de 

análise, como o perigo, a vulnerabilidade e exposição. Isto vai em último plano integrar 

o Homem como o foco e final por onde recai os danos de forma directa ou indirecta. 

A vulnerabilidade e a exposição não representam uma relação de proporção directa 

com a magnitude do risco e a sua compreensão também depende factores objectivos 

e subjectivos da sociedade. Portanto, uma compreensão mais alta do risco deve ter 

uma análise sistémica onde são tomadas em conta as diferentes categorias e factores 

a ele associados com necessidade de análise e intervenção multissectorial. 

Pela sua classificação, os riscos compreendem os directamente ligados ao homem e 

outros que não tem uma influência directa. Estes últimos, acabam colocando o homem 

no centro de suas análises pelo facto de recair danos em último plano para o Homem, 

daí a relevância do Homem para a concepção do risco. 
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