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Experiência não é aquilo que acontece conosco;
é o que fazemos com aquilo que acontece conosco.

Aldous Huxley

Ao término da prazerosa leitura dos artigos Lidando com o Risco na Era
Midiática e Conceito de Risco: Janus reinventado, de autoria, respectiva-
mente, dos doutores Luis David Castiel e Renato Rocha Lieber/Nicolina
Romano Lieber, sentimo-nos estimulados a observar sobre a importân-
cia dos estudos de percepção de risco como meio de entendimento de
motivações de diferentes grupos populacionais/indivíduos no enfrenta-
mento de situações potencialmente perigosas/danosas.

As aplicações do conceito de risco, por parte de profissionais das
mais diversas áreas do saber, parecem estar definidas de acordo com a
lógica da previsibilidade do potencial de perdas e danos (Yates & Stone,
1992). Entretanto, é muito mais difícil obter uma definição do que é o
risco por parte de uma população ‘leiga’ (cujos saberes diferem, em sua
origem e construção, daqueles dos avaliadores técnicos que trabalham o
conceito de risco). O risco, para este grupo, é freqüentemente interpreta-
do como um sinônimo de perigo, e sua concepção varia de acordo com as
perdas e/ou danos tidos como relevantes (Wiedermann, 1993).

As pessoas têm percepções diferentes de um mesmo perigo a que
estão expostas. O motorista de um automóvel, por exemplo, deve ter
uma percepção dos perigos relativos àquela atividade diferenciada da per-
cepção de um passageiro que o acompanhe. Da mesma forma, um enge-
nheiro de segurança de uma planta industrial tem uma visão/interpreta-
ção dos perigos oriundos do funcionamento da mesma diferente daquela
da população residente às áreas circunvizinhas.

Onde Mora o Perigo? Percepção
de riscos, ambiente e saúde

Frederico Peres

II.3  Debates
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A adoção de novas tecnologias – ou empreendimentos tecnológicos
de grandes proporções – sempre esteve associada ao impacto que tais
eventos venham a ter em uma sociedade ou grupos sociais envolvidos.
Entretanto, as análises técnicas de riscos tendem a subestimar (ou igno-
rar) a dimensão social, a qual, inevitavelmente, constitui-se num dos prin-
cipais determinantes das atitudes/respostas de um indivíduo ou grupo
populacional frente ao(s) perigo(s) a que está(ão) exposto(s). Os riscos
tecnológicos/ambientais, mais do que entidades físicas que existem inde-
pendentemente dos seres humanos que os analisam e vivenciam, são pro-
cessos de construção social. Neste contexto, os estudos de percepção de
risco aparecem como uma nova área de investigação dentro do campo da
análise de riscos, baseada nas crenças, visões, sensações e interpretações
da população/grupo populacional/indivíduo relacionada(o) com o risco.

A percepção de risco,1 enquanto uma disciplina cientificamente or-
ganizada, emerge, justamente, a partir da necessidade de entender os con-
trapontos entre a percepção de técnicos e ‘leigos’. Seus conhecimentos e
referenciais teórico-metodológicos vêm sendo freqüentemente utilizados
como instrumentos de subsídios a ações/intervenções no campo da saú-
de & ambiente, sobretudo para o delineamento de políticas e estratégias
que envolvam práticas de comunicação de riscos2 (campanhas informati-
vas/de esclarecimento, assessorias técnicas, cursos de formação e treina-
mento etc.).

Freitas (2000) apresenta três grandes abordagens sobre as quais os
atuais estudos de percepção de risco encontram seus alicerces: a psicoló-
gica, a cultural e a sociológica. Para o autor, a abordagem psicológica é
baseada nas opiniões expressas pelas populações, quando solicitadas, sobre
questões específicas relacionadas a atividades e/ou tecnologias perigosas.

1 Segundo Wiedermann (1993:4), a percepção de risco “é baseada principalmente em imagens e
crenças. Em uma menor extensão, a percepção de risco tem raízes na experiência anterior como,
por exemplo, acidentes que um motorista já teve, o conhecimento de desastres anteriores e a
relação com informações ou facilidade sobre a probabilidade de um avião cair. Deve-se levar em
conta que a percepção de risco é baseada em diferentes ‘backgrounds’ de conhecimento”. Ainda
segundo o autor, a percepção de risco é definida como sendo a “habilidade de interpretar uma
situação de potencial dano à saúde ou à vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências
anteriores e sua extrapolação para um momento futuro. Esta habilidade varia de uma vaga opi-
nião a uma firme convicção”.

2 Segundo Krimsky & Plough (1988:76), a comunicação de riscos é “qualquer tipo de comunica-
ção que venha a informar indivíduos sobre a existência, natureza, forma, grandeza ou aceitabilidade
de riscos”. Para o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos (National Research Council,
1989), a comunicação de riscos é “um processo interativo de troca de informações entre indiví-
duos, grupos e instituições; geralmente envolve múltiplas mensagens sobre a natureza dos riscos
ou expressa preocupações, opiniões, ou ainda reações às mensagens sobre riscos e acordos
institucionais e legais para o gerenciamento de riscos”.
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Tem seus fundamentos na psicologia cognitiva e se utiliza, freqüente-
mente, de testes padronizados como instrumento de avaliação (denomi-
nados psicométricos – testes em que o informante é solicitado a atribuir
notas em escala a questões relacionadas com a confiabilidade, o medo, a
segurança, a satisfação e a aceitação relativos à adoção de uma nova tec-
nologia ou atividade perigosa).

 A abordagem cultural, por sua vez, tem como base a pressuposição
de que sociedades diferentes ou diferentes grupos populacionais reagem
de maneiras distintas frente a um mesmo risco. Assim, a percepção de
risco de cada indivíduo é construída a partir de sua trajetória de vida e de
seus valores culturais (o indivíduo não poderia ser considerado como uma
entidade isolada, como na abordagem psicológica, mas sim como um ser/
ator social). Já na abordagem sociológica, a base para a percepção de risco
é a experiência social, e não o risco e a tecnologia livres de um contexto.
Ainda segundo Freitas (2000:67), o objetivo desta abordagem seria

demonstrar que o risco se vivencia no interior de cenários, onde as
falas, silêncios, expressões e segredos são objetos de um
conhecimento coletivamente elaborado em contextos sociais
específicos e complexos, que formariam unidades pertinentes na
compreensão de como se articulam os comportamentos individuais
e a construção coletiva da percepção de risco.

Em estudos realizados com trabalhadores rurais do município de
Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de Janeiro (Peres, 1999;
Peres et al., 2001; Ponte & Rodrigues, 2001), observamos a importância
das análises de percepção de risco para o entendimento da situação de
exposição e da contaminação (humana e ambiental) por agrotóxicos.

Os riscos relacionados ao regime de uso de agrotóxicos parecem
estar bem definidos para a comunidade científica de um modo geral. As
vias de intoxicação, a toxicidade e os danos à saúde e ao ambiente, por
parte destes produtos, aparecem hoje como conhecimentos claros e bem
constituídos de estudos afins, baseando e evidenciando o risco do uso/
produção de tais substâncias. Porém, estes riscos podem (ou não) passar
quase despercebidos pelo usuário de tais produtos, por motivos que vari-
am do desconhecimento à negação da existência do risco, como prática
de convivência em um processo de trabalho injurioso (Dejours, 1992).

A análise dos dados das entrevistas com os trabalhadores (n=60) de
duas localidades rurais do município mostrou que aproximadamente 99%
dos entrevistados percebiam algum perigo nas práticas de uso destas subs-
tâncias (apenas um entrevistado não identificou perigo qualquer). No to-
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tal, 90% dos trabalhadores, quando perguntados sobre o que achavam
sobre os agrotóxicos (de uma maneira genérica), responderam “perigoso”,
“muito perigoso”, “um perigo”, ou “um troço muito ruim”. Três responde-
ram que os agrotóxicos eram “necessários”. Porém, quando perguntados se
estes produtos poderiam causar algum problema, relacionaram-nos proble-
mas de saúde. E outros dois trabalhadores, além dos problemas relacionados
com a saúde, ainda relataram-nos os problemas ambientais.

Os principais sinais/sintomas relatados como “problemas de saúde
relacionados aos agrotóxicos” são dores de cabeça, dores de barriga e
tonteiras. Tais sinais são observados mais freqüentemente em episódios
de intoxicação aguda, cujo quadro sintomatológico é bastante forte –
convulsões, desmaios etc. –, o que vem a reforçar a importância da obser-
vação de fatos cotidianos na construção do pensamento do homem do
campo. É muito interessante quando um dos produtores rurais percebe o
perigo representado pelos agrotóxicos através da “catinga” exalada du-
rante sua aplicação. Esse “cheiro forte”3 acaba sendo tratado como um
problema de saúde4:

Eu senti assim tontura, estômago revirado... Dor de cabeça. Jogando remédio
nas lavoura. Umas duas ou três vezes. Por causa do remédio. Do veneno. A
química. A gente pulveriza aquela química, aquilo é brabo e conforme o vento
bate, toca pelo lado da gente antão a gente respira aquele perfume da química,
aquele cheiro forte. Então aquilo faz mal à gente. (agricultor, 76 anos)

Aquele cheiro vai dando enjôo, vai prejudicando o estômago. De repente dá
aquela dor de cabeça, né? (agricultor, 42 anos)

Esse aí nunca mais pode surfatá, ele não podia nem vê o cheiro do remédio, que
ele intoxica a pessoa. Quando a pessoa tá pra sará, tá bom, si ele for surfatá, ele
passa mal na hora. O cheiro faz mal. (agricultora, 66 anos)

Pergunta: Tem perigo o lugar onde guarda os agrotóxicos?

Resposta: Eu acho que sim, se tiver num lugar fechado, tem sim, porque fica
muito preso, né, fica aquele cheiro de veneno, eu acho um horror. Aquele cheiro
de veneno prujudica muito a saúde. (agricultora, 44 anos)

3 A maioria das substâncias que formam os agrotóxicos não apresenta um odor que as caracterize
(geralmente é um odor não muito forte de alho). A “catinga”, “cheiro forte”, é representado pelos
emulsificantes, substâncias facilitadoras da diluição destes produtos tóxicos na água (Peres, 1999).

4 O “cheiro dos agrotóxicos” (na verdade de substâncias emulsificantes) ficou diretamente asso-
ciado aos efeitos sentidos pelos trabalhadores quando em episódios de exposição mais acentua-
da a estes produtos, levando a crer que o cheiro era responsável pelos sintomas observados,
fazendo com que fosse representado como um sintoma.
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Estes exemplos nos permitem observar a construção do pensamen-
to do trabalhador, bem como de sua percepção de riscos, através de fatos
e experiências de seu cotidiano de vida. Eles associam a “catinga dos
agrotóxicos” aos sintomas observados quando em exposição a estes pro-
dutos, atribuindo ao cheiro a condição de doença propriamente dita. As
imagens e crenças são elementos fundamentais à construção da percep-
ção de risco.

A ‘invisibilidade’ dos riscos relacionados ao uso de agrotóxicos aca-
ba por determinar uma maior exposição a estes produtos, por parte dos
trabalhadores rurais, assim como contribui para a degradação do ambien-
te, conforme podemos observar na fala de um agricultor:

Eu num acho que prejudica nada. (...) Você pulverizou lá um gramoxone lá
dentro do inhame. Diz que se dé uma chuva leva lá pra dentro do rio. Leva
nada! Até chegar lá já acabou o efeito. Eu acho que já acabou o efeito. Eu
quanto a isso eu acho que num tem nada prejudicando o meio ambiente de água,
essas coisas assim. Eu penso que não. (agricultor, 72 anos)

No que se refere à organização do trabalho rural, convém ressaltar a
existência de uma divisão sexual das tarefas: as mulheres participam ativa-
mente das principais etapas do trabalho agrícola e assumem todo o traba-
lho doméstico:

É, quase todos os dia a gente trabalha na lavoura. Num é assim todo dia,
porque tem o serviço da casa também. A gente faz em casa, faz na roça. Mas,
que nem ele [marido] memo, é direto, direto na roça. (agricultora, 72 anos)

As minha tarefas é assim: trabalho de casa, cuido da horta, levo almoço lá na
lavoura. Às vezes, quando tem tempo, ajudo um pouquinho lá. (agricultora,
35 anos)

Em uma primeira análise, poder-se-ia pensar que as mulheres não es-
tão tão expostas aos agrotóxicos quanto os homens, já que, geralmente, o
processo de pulverização é uma tarefa masculina. Entretanto, mesmo du-
rante este processo, as mulheres ajudam os seus maridos, puxando as man-
gueiras – no caso de pulverizadores mecânicos – ou abastecendo os pulve-
rizadores costais (manuais). Pelo fato de o marido estar no comando do
pulverizador, as mulheres não percebem os riscos a que estão expostas:

Ele [marido] reconhece muito as coisa. Ele fala que tem muitas coisa pra
homem. (...) Porque pega a máquina de sulfata, cheia de veneno. É pesado. Tem
mulher que faz isso tudo. Mas ele, não. Ele reconhece. (...) Pelo esforço memo.
Num é coisa pra mulher, não. (agricultora, 35 anos)
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Nunca mexi (com veneno), se eu cheiro o veneno porque ele às veis mexe aqui,
passa, tinha lavoura ali perto, passava, o cheiro vinha até aqui. Eu nunca lutei,
às vez ele me levava lá pras roça. Pra mim, não [tinha problema] porque eu não
tava junto diária, né. Era um servicinho mais fácil. Mas ele [o marido] já
enfrentou muito serviço bravo. (agricultora, 72 anos)

Tal fato pode ser considerado como um agravante da exposição aos
agrotóxicos pelas mulheres, pois, embora não percebam os riscos relaci-
onados ao uso desses produtos, elas, muitas vezes, estão mais expostas
do que os homens; seja pelo fato de a mulher encontrar-se sem qualquer
equipamento de proteção individual no momento em que o marido está
pulverizando (e, muitas vezes, usando algum tipo de equipamento de pro-
teção), ou por ser responsável pela lavagem dos equipamentos e das rou-
pas utilizadas pelo marido no processo de pulverização.

Conforme pudemos exemplificar neste breve debate, não se pode
dissociar o conceito de risco da interpretação/identificação/percepção
dos mesmos por parte dos indivíduos e/ou grupos populacionais envol-
vidos. O hiato que se configura, a partir deste contraponto, é o distancia-
mento entre a produção do conhecimento científico e a apropriação des-
te por parte da população em geral. A formação cada vez mais especi-
alizada dos profissionais, bem como o despreparo para lidar com univer-
sos de significação de grupos sociais distintos dos de origem (Chauí, 1986),
determina a insegurança destes profissionais na confrontação de uma re-
alidade nova – ou com interlocutor desconhecido –, contribuindo para
uma tendência de aferrar-se aos próprios “conhecimentos”, reproduzin-
do, assim, sua própria visão de mundo que é imposta como modelo àque-
les grupos. (Rozemberg, 1995)

Ao entrarmos no campo do embate entre o conhecimento científico
e os saberes populares, duas questões se fazem, imediatamente, aparen-
tes: até que ponto o saber popular é suficiente para a garantia das neces-
sidades de vida do trabalhador do campo? E até que ponto o conheci-
mento científico é necessário para a garantia destas necessidades?

De acordo com Foucault, os conhecimentos que estão por trás dos
ditos “saberes populares” são, muitas vezes, suficientes para a garantia de
uma série de necessidades de vida daqueles que os detêm; entretanto, por
não serem reconhecidos pelo “padrão acadêmico”, “norma culta” ou “co-
nhecimento científico”, são descartados e, freqüentemente, aqueles que
se utilizam de tais conhecimentos são impedidos de fazê-lo por um siste-
ma mais abrangente que reifica a ciência e desacredita o background cultu-
ral que permeia este saber. Segundo o autor:
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O que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas
não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente,
claramente, muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem.
Mas existe um sistema de poder que barra, que proíbe, invalida esse
discurso e esse saber. Poder que não se encontra somente nas
instâncias de censura, mas que penetra muito profundamente, muito
sutilmente em toda a trama da sociedade. (Foucault, 1988:122)

A maioria das práticas de vida, construídas ao longo de anos e anos, e
transmitidas através das gerações, pelas populações ‘leigas’, são vistas e taxa-
das como ‘impeditivas’, ‘atrasadas’, ‘anacrônicas’, por um saber etnocêntrico
que, a partir do inconsciente coletivo da sociedade, se faz presente e parâme-
tro referencial. E, assim, legitima o conceito de risco enquanto uma ‘virtuali-
dade atuarial’, uma abstração dos avaliadores técnicos de risco que passa ao
largo da compreensão, das crenças, dos desejos, dos temores, dos anseios e
das angústias daqueles que, efetivamente, vivenciam os perigos.

O desafio que se configura é a possibilidade da incorporação dos
saberes destes grupos específicos nos processos de avaliação técnica de
riscos. Para tanto, torna-se urgente a superação das barreiras impeditivas
à interação entre os saberes ditos ‘populares’, ou aqueles advindos da
cultura e da organização da sociedade rural como um todo, e os ditos
‘científicos’, ou aqueles construídos pela educação formal e lapidados
durante anos nas bancadas acadêmicas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Debater um texto não é tarefa simples. Incorporar no debate um segundo
texto aumenta em muito o grau de dificuldade, especialmente quando se
trata de argumentos complexos, densos e abrangentes como é o caso dos
capítulos de autoria de Luiz David Castiel e de Renato Lieber & Nicolina
Romano-Lieber. Para enfrentar tal tarefa, optei pelo uso da grande angu-
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lar: busquei um enquadre mais amplo que pudesse abranger as múltiplas
dimensões abordadas nos dois textos e, quem sabe, ajudar leitores e leito-
ras a dialogar com a polissemia presente nas reflexões sobre risco.

O uso da grande angular, como acontece na fotografia, resulta num
recorte específico da paisagem histórica das reflexões sobre o risco. Re-
conheço que tal escolha, ao direcionar a visão, pode limitar o debate du-
plamente: por impor uma direção ao olhar e por ‘cegar’ o olhar para
outros aspectos da paisagem. Uma paisagem é sempre um ponto de vista
e é do ponto de vista histórico e discursivo que me proponho a escrever.
Apóio-me, para fazer isso, na experiência teórica e empírica com a lingua-
gem dos riscos (Spink, 1999; 2001a e b).

Falarei de ‘tradições’ distintas de discursos sobre o risco. Mas, ciente
do potencial de distração que tal noção traz para o debate e aproveitando
o contexto que dá sentido a este livro – o II Seminário Nacional de Saúde
e Ambiente –, usarei (ou abusarei) de metáforas campestres.

Imaginem, pois, os leitores e leitoras, que estamos percorrendo pe-
quenas estradas de terra, meras picadas definidas pelas marcas de uso e
pela ação do tempo sobre tal uso. Especialmente se transitadas por veícu-
los pesados, formam-se sulcos muitas vezes profundos e, entre eles, ‘fa-
cões’ que, se fôssemos seres liliputianos e estivéssemos andando por um
dos sulcos, mal veríamos quem estivesse no sulco paralelo.

Imaginem, ainda, que paralela a esta estrada segue outra, mais sinuo-
sa. Então teríamos vários pontos possíveis de intersecção. Na primeira
estrada, quando obstáculos geográficos nos forçassem a atravessar o ‘fa-
cão’ ou nos deixassem ver os seres liliputianos que transitam no sulco
paralelo; entre as estradas, quando a sinuosidade de seus cursos fizesse
com que se entrecruzassem.

A primeira estrada nos traz a perspectiva histórica dos discursos so-
bre risco colados à governamentalidade (usando aqui o conceito foucaultia-
no); ou seja, ao governo de populações. É aqui que nos deparamos com o
que Castiel denominou de “enfoque mensuralista do risco” e Lieber &
Romano-Lieber abordaram como “quantificação do risco”. Risco, nesta
vertente discursiva, incorpora mais plenamente os pressupostos objeti-
vistas (ou realistas) a que se referem os autores dos dois textos, com base
nas reflexões de Débora Lupton.

O debate, neste sulco da primeira estrada, concerne a definições,
conceituações, formas de operacionalização e mensuração. Alguns igno-
ram o debate e seguem confiantes na missão prática de usar cálculos de
risco para fins de governo: fazem previsões e atuam com base nelas. Como
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estratégia de governamentalidade são promulgadas leis e encoraja-se a
mentalidade securitária. Os seguros são, certamente, formas antigas e
importantes de governar através de cálculos sobre riscos. Outros – a tur-
ma mais reflexiva – toma a si a tarefa de questionar, problematizar, refi-
nar medidas e modos de atuação.

Neste sulco, impulsionados pelo otimismo da possibilidade de obje-
tividade, viajam liliputianos de pelo menos três tribos distintas. Uma en-
globa os que têm por foco os fazeres humanos: as pessoas, seus movi-
mentos no espaço, seu bem-estar físico e psíquico. Lideram este grupo os
epidemiologistas com seus discursos sobre ‘fatores de risco’. Na segunda
tribo predominam os engenheiros: a tribo que se preocupa com os arte-
fatos tecnológicos, com riscos manufaturados, no dizer de Giddens. Na
terceira, reinam os ecologistas que, como apontam Lieber & Romano-
Lieber, têm em comum com os que destroem a natureza “a impossibili-
dade de aceitar a natureza tal como ela é”.

No outro sulco desta mesma estrada seguem outros seres liliputia-
nos; um verdadeiro ‘exército de Branca Leone’ onde conversam, brigam
e discutem filósofos, antropólogos, cientistas sociais de vários matizes,
psicólogos e outros que estão sempre à espreita, buscando brechas nos
‘facões’ da estrada para armar botes conceituais para os liliputianos des-
prevenidos que seguem no sulco quase-paralelo.

Este é um debate rico que se dá entre sulcos e intra-sulco e que foi
amplamente abordado nos dois textos. Entre os sulcos, impera o dissen-
so entre posturas realistas e construcionistas (nas vertentes fraca e forte).
No segundo sulco, as posturas menos objetivistas adotam modelos vari-
ados: fenomenológico, psicanalítico, estruturalista e pós-estruturalista (ver
Figura 1 em Lieber & Romano-Lieber).

Há algum diálogo, ou pelo menos abertura para diálogo – no caso
dos liliputianos do primeiro sulco – face à questão da subjetividade (pelo
menos no que tange à percepção dos riscos). Os teóricos do risco, há
muito tempo, como afirmou o influente relatório da Royal Society sobre
análise de risco (Pidgeon et al., 1992) aprenderam que têm de conviver
com esta irracionalidade tão problemática que distorce a ‘percepção do
risco’. Passaram a investir em informação, abrindo para participação do
público até mesmo os fóruns de decisão de assuntos politicamente con-
troversos como os riscos dos transgênicos. Passaram também a aceitar
que há tal coisa como “risco desejado”(Machlis & Rosa, 1990).

A ação civilizatória neste meio de campo complicado entre a racio-
nalidade do risco e a subjetividade dos que ‘correm risco’ pauta-se nos
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processos de disciplinarização a que se refere Foucault. As estratégias de
disciplinarização vêm se ampliando paulatinamente passando do foco nos
corpos individuais (a disciplina dos corpos através da ‘higiene’ que tem
na educação seu principal apoio), ao foco no estilo de vida (aspecto am-
plamente abordado no texto de Castiel).

Mas, e a segunda estrada? Esta é uma ‘picada’ secundária, menos
transitada pelos teóricos do risco, mas nem por isso menos fértil para a
compreensão dos discursos sobre risco. Torna-se, hoje, bastante movi-
mentada e por isso mesmo atrai os olhares dos liliputianos que transitam
pela primeira estrada que buscam controlar ou, em alguns casos, civilizar
estes transeuntes de rotas secundárias. Há, certamente, esforços de esten-
der a eles certas estratégias de governamentalidade. Em estudos anterio-
res, chamei esta estrada de “aventura”. Também ela tem dois sulcos.

No primeiro, transitam os liliputianos que falam ‘economês’. Como
bem lembraram Lieber & Romano-Lieber, o discurso sobre risco na eco-
nomia – especialmente quando visto sob a ótica dos investimentos – tem
conotações bem diversas do risco-saúde, risco-tecnologia, risco-ambien-
te. Se nesses o que está em pauta é a probabilidade de perdas, na econo-
mia o risco mantém a aura da oportunidade, haja vista a argumentação de
Bernstein no livro A Fascinante História do Risco.

Este é um sulco onde ocorrem muitas reflexões e teorizações sobre
risco, mas é, sobretudo, rico pela dimensão humana que estas discussões
assumem. O fator humano está muito presente, seja na visão matemati-
zadora da Teoria dos Jogos de John Von Newmann e Oskar Morgenstern
– de cunho objetivista – ou nos muitos experimentos de Daniel Kahne-
mann e Amos Tversky (Kahneman & Tversky, 1984), na ótica da psicolo-
gia cognitiva, que possibilitou um certo grau de ressignificação da teoria
da utilidade que tanto influenciou a economia. É deles, por exemplo, o
poderoso insight que “as perdas têm mais saliência que os ganhos”, que
introduziu um maior grau de sensibilidade para os efeitos do contexto
nas preferências por risco.

Já no segundo sulco da estrada da aventura transitam liliputianos de
outra espécie. Estes são os herdeiros dos desbravadores que, em todas as
épocas, por motivos mais variados, expandiram as fronteiras do mundo
dominado pelos homens (civilizado, portanto?). Estes são os aventurei-
ros que reis, imperadores, déspotas, governantes dos mais variados tipos
faziam questão de condecorar.

Mais recentemente, o sentido de desbravamento se ampliou para
incluir não apenas territórios geográficos, como também a esfera da cons-
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ciência e da emoção. Este sulco vem atraindo os liliputianos que falam
economês – que logo perceberam o valor de mercado da aventura. Mas,
mesmo antes da epidemia de esportes-radicais, esportes-aventura e eco-
turismo, esses liliputianos arriscados geravam tremendo interesse entre
os cientistas sociais que trafegam na primeira estrada e que tinham o risco
por objeto de estudo. Buscou-se entender o que movia essas criaturas,
essas pessoas de “personalidade tipo T”, como apontou Castiel em seu
texto; esses adeptos do “flow”(para usar a expressão cunhada por
Csikszentmihalyi, 1975) ou da adrenalina. Seriam eles criaturas típicas da
sociedade de risco descrita por Ulrich Beck – dissidentes da economia globa-
lizada, desterritorializada; produtos dos excessos dos processos de indivi-
dualização? Ou seriam eles movidos deterministicamente por seus genes
(o gen receptor D4 para dopamina – DRD4, por exemplo) ou pela quí-
mica de seus corpos (os mecanismos de controle da adrenalina e dos
neurotransmissores: dopamina, serotonina e endorfina)?

Em suma, o que buscamos fazer com esses excessos metafóricos é
apontar que os dois textos aqui debatidos são abrangentes, complexos e
densos. Se transferirmos a atenção dos excessos metafóricos para a linea-
ridade da Figura 1, veremos que abordam com competência o debate
sobre risco, mas tomam por foco o primeiro sulco da primeira estrada –
o risco na perspectiva da governamentalidade. Transitam com competên-
cia no debate dentro deste mesmo sulco, assim como no debate entre os
dois sulcos dessa mesma estrada. Mas não incorporam (embora tangen-
ciem por vezes) os discursos da tradição da aventura, deixando-a como
debate secundário.

Entretanto, quando a atenção se desloca das discussões sobre o con-
ceito (construto, noção) de risco para seus usos na perspectiva de gover-
no, a dimensão da aventura toma outros contornos. Como argumentei
em texto anterior (Spink, 2001b), o risco-aventura possibilita entender as
transformações que vêm ocorrendo seja na ótica da dialética entre risco-
segurança, seja nos sentidos de ser pessoa nesta modernidade tardia.
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Figura 1 – Tradições nos discursos sobre risco

Risco

“ Governamentalidade” 
(séculos XVII e XIX)

Ações coletivas

Gerenciamento de  
espaços urbanos e 
dos movimentos de
pessoas nesse espaço

Gerenciamento de 
corpos no espaço
urbano: Sanitarismo

Gerenciamento da 
relação entre tecnologia,
corpos e espaços: Ecologia

‘Higiene’

‘Estilo de vida’

Medidas individuais Economia Adrenalina
Caráter
Ordália

Aventura

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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