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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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