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RESUMO: Desastres fazem parte da humanidade, desde seus primórdios. Com os anos, evoluiu a 
necessidade de criação de um órgão específico para situações de “anormalidade”. Este foi a “defesa 
civil” (DC), a partir do qual surgiram regulamentações específicas, podendo-se destacar, no Brasil, a 
publicação da Lei n. 12.608, que institui a “Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)”. É 
sobre ela que o presente estudo se debruça, para: “Analisar a aplicação da PNPDEC pelas Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) em municípios do estado de Pernambuco”. 
A abordagem utilizada foi a fenomenologia. As evidências foram coletadas através da aplicação de 
entrevistas semiestruturadas e observação direta. Estas, analisadas, constataram que a PNPDEC não é 
aplicada eficazmente pelos municípios estudados, devido à falta de: equipe técnica; estrutura própria à 
DC; qualificação dos coordenadores e agentes de proteção e defesa civil (PDC); conhecimento sobre a 
Lei n. 12.608; reconhecimento do gestor municipal; apoio dos governos federal e estadual; fiscalização 
da aplicação da Lei n. 12.608; e consciência da população sobre a importância da DC. Ademais, 
constatou-se integração restrita entre DC e políticas setoriais, que compromete parcialmente a promoção 
do desenvolvimento sustentável.
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INTRODUÇÃO
Desastres fazem parte da vida humana, desde os seus primórdios. Encontrar meios para evitá-los 

ou minimizá-los são iniciativas mais recentes e que se limitam, inicialmente, ao esforço de revitalização 
pós-guerra, por exemplo. Porém, à medida que os tipos e abrangência dos desastres foram crescendo, 
também evoluiu a necessidade de se criar um órgão específico, que viesse a amparar os indivíduos 
envoltos em uma situação de “anormalidade”.

O órgão que veio acalentar a necessidade foi a “defesa civil” (DC), de saída direcionada às ações 
de “resposta” ao desastre, mas, na atualidade, acrescida do termo “proteção”, o que evidencia que as ações 
do órgão são direcionadas também a outros momentos ligados ao desastre, dentre eles: a prevenção. Este 
posicionamento está alinhado à ideia de que à proporção em que há prevenção, os impactos negativos 



6 7

podem ser minimizados e/ou evitados e, consequentemente, os danos humanos podem ser reduzidos.
A “proteção e defesa civil” (PDC) seria o conjunto de ações preventivas, assistenciais, de socorro 

e recuperativas, que visam reduzir ou minimizar desastres e seus impactos à população, restabelecendo 
a normalidade social (FURTADO et alii, 2012). O conceito, em si, já destaca que o órgão abarca ações 
“antes, durante e depois” do desastre. Inclusive, a literatura sobre o tema trata de um “ciclo de proteção 
e defesa civil”, com fases bem definidas, quais sejam: prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação.

O “ciclo de proteção e defesa civil”, juntamente com outras premissas, estão contidos na legislação 
brasileira sobre PDC, mais especificamente na Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012. Ela institui a 
“Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC)”, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), além de 
alterar as legislações anteriores sobre o tema (BRASIL, 2012). Funciona, pois, como uma “bíblia”, um 
“guia”, pois nela se encontram as principais determinações legais que devem reger os municípios, os 
estados e a federação, no que condiz com o funcionamento adequado da PDC.

Torna-se relevante, então, verificar a aplicação dessa Lei, já que a sua prática eficaz contribui 
consideravelmente à “proteção e defesa civil” do País. E nada mais oportuno que considerar o “município” 
como unidade de análise básica, já que o desastre nele acontece. Logo, neste estudo serão considerados 
sujeitos atuantes em Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de 3 municípios 
do estado de Pernambuco, a saber: Barra de Guabiraba, Bonito e Sairé. Os sujeitos, através de suas 
percepções, podem contribuir à resolução do presente problema de pesquisa: Como se aplica a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em municípios do estado de Pernambuco?

Do problema de pesquisa, emerge o seguinte objetivo geral: Analisar a aplicação da Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) de municípios do estado de Pernambuco. E para 
alcançar o objetivo geral, tomou-se por base o alcance de objetivos específicos, que são: Identificar o 
conhecimento existente sobre a PNPDEC nas COMPDEC de municípios do estado de Pernambuco; 
Verificar se as diretrizes, objetivos e competências exigidos pela PNPDEC são atendidos pelos 
municípios estudados; Verificar se as políticas setoriais dos municípios estudados estão integradas à 
PNPDEC, com vistas à promoção do DS; e Propor aperfeiçoamentos para a aplicação da PNPDEC nos 
municípios estudados.

O estudo se justifica pela importância conferida à PNPDEC, principalmente em âmbito municipal, 
pois é o lugar onde acontece o desastre e onde são exigidas intervenções. Para que ela se concretize 
é necessário seguir suas diretrizes, objetivos e competências, assim como identificar seus principais 
problemas de implementação, a fim de que possam ser realizadas melhorias. Além disso, a escolha do 
método — fenomenológico — justifica-se pela complexidade do tema DC, que requer um posicionamento 
diferenciado de quem o estuda. Em particular, o pesquisador deve suspender seus julgamentos a favor do 
julgamento dos sujeitos abordados, para, assim, capturar as essências das percepções destes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica apresenta o contexto sócio-histórico do qual emergiu a concepção atual 

de proteção e defesa civil; o ciclo de proteção e defesa civil; e os principais aspectos referentes à Lei 
n. 12.608. Além disso, revela as principais preocupações que levaram à disseminação da concepção de 
desenvolvimento sustentável (DS).

Defesa Civil (DC)
A defesa civil (DC) não é algo inédito. Sua origem pode ser encontrada nos primeiros agrupamentos 

humanos. Acreditava-se que, para garantir a sobrevivência, o indivíduo dependia do apoio do grupo e 
a existência deste de sua habilidade de mobilização para garantir a defesa e enfrentar o inimigo ou as 
forças dos fenômenos naturais (SANTOS, 2006a). Dessa forma, inicialmente, as ações de defesa civil 
eram direcionadas à resiliência das comunidades.
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Apenas a partir da eclosão das duas grandes guerras mundiais a DC começou a ganhar corpo. 
No Brasil, por exemplo, na segunda guerra mundial, aconteceu o naufrágio de navios de passageiros 
denominados Arará e Itagiba. Os naufrágios totalizaram 56 vítimas e o governo federal brasileiro, 
preocupado com a segurança global da população — princípio básico das ações de DC —, criou o 
serviço de defesa passiva antiaérea (SANTOS, 2006b; LOPES et alii, 2009), através do Decreto n. 
4.098, de 6 de fevereiro de 1942 (CARLOS, 2006; SANTOS, 2006a). No ano seguinte, mediante o 
Decreto n. 5.861, de 30 de setembro de 1943, a denominação original da instituição foi substituída por 
serviço de DC, subordinado ao Ministério da Justiça e Negócio Interiores (CARLOS, 2006; COSTA, 
2006; SOUZA et alii, 2011).

Em 1966, ocorreu uma grande enchente no sudeste brasileiro, fato que levou um grupo de 
trabalhadores do estado da Guanabara a criar o plano diretor de DC, que determinava as atribuições dos 
componentes do sistema estadual (LIMA, 2006; LOPES et alii, 2009; SANTOS, 2006b) e estabelecia as 
primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REDEC) do Brasil, por meio do Decreto Estadual 
n. 722, de 18 de novembro de 1966 (LIMA, 2006).

Em simultaneidade à elaboração da Constituição Brasileira, em 24 de janeiro de 1967, o governo 
definiu como competência da União a estruturação da defesa permanente contra calamidades públicas, 
inserida no texto constitucional e ratificada no item XIII, do Art. 8º da Constituição, de 17 de outubro 
de 1969, o que veio a desencadear noutras Leis e Decretos, que compuseram o sistema de DC (COSTA, 
2006; SANTOS, 2006a; SOUZA et alii, 2011).

A partir da década de 1970, a DC começa a ser pensada em nível municipal. Através do Decreto 
67.347, de 5 de outubro do mesmo ano, surge a determinação de que os municípios deveriam criar e 
manter uma estrutura apropriada de DC, com base em uma comissão representativa das forças vivas da 
comunidade, denominada Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) (SANTOS, 2006a).

Percebe-se que, até a década de 1970, o foco das ações em DC se concentrava na resposta a 
desastres, representando um papel remediativo. Porém, a partir da década de 1980, o foco foi transferido 
à administração de desastres (SANTOS, 2006b) e à gestão de riscos.

É justamente na década de 1980 que a DC começa se organizar de forma sistêmica, com 
(SANTOS, 2006b, p. 16-17):

A criação do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), em 1988, com o objetivo de atender ao 
dispositivo constitucional previsto no Art. 21, inciso XVIII, da Constituição Federal de 1988, ou 
seja, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações; integrando a atuação dos órgãos e entidades de planejamento, coordenação 
e execução das medidas de assistências às populações atingidas por fatores adversos, e ainda a 
prevenção ou recuperação de danos em situação de emergência ou em estado de calamidade 
pública. 

Atualmente, as ações em DC são acrescidas do termo “proteção”, através da Lei n. 12.608, de 10 
de abril de 2012, que institui a PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), e autoriza a criação de 
sistemas de informações e monitoramentos de desastres (BRASIL, 2012).

A Lei n. 12.608 destaca a importância da abordagem sistêmica às ações de DC. Segundo o Artigo 
3°, da Lei n. 12.608, “a PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação voltadas à proteção e à defesa civil” (BRASIL, 2012). O ciclo representa um sistema que 
garante ou deveria garantir a efetividade da PNPDEC e, em decorrência, a PDC como um todo.

A prevenção tem a intenção de evitar por completo os possíveis impactos adversos — negativos 
— oriundos de desastres, mediante planejamento e antecipação. A preparação, por sua vez, trata-se dos 
conhecimentos e capacidades desenvolvidas para prever, responder e se recuperar, da melhor forma 
possível, dos impactos de eventos que se relacionam com uma ameaça (FURTADO et alii, 2012).
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Consequentemente, a resposta se concretiza nos serviços de emergência e de assistência pública 
durante ou, de imediato, após a ocorrência de um desastre e, assim, objetiva salvar vidas. E, por fim, 
a recuperação/reconstrução é a fase de melhoramento das plantas, instalações, meios de sustento e das 
condições de vida das pessoas afetadas por um desastre, incluindo a redução dos fatores de risco de 
desastre (FURTADO et alii, 2012).

Lei n. 12.608: Diretrizes, Objetivos e Competências dos municípios para garantir a eficácia da 
Proteção e Defesa civil

As “Disposições Gerais” — Capítulo 1 — da Lei n. 12.608 apresentam 2 artigos, que resumem 
as principais providências a serem tomadas e os deveres dos órgãos federados. Como segue (BRASIL, 
2012):

Disposições Gerais
Art. 1°: Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 
desastres e dá outras providências.
Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação desta Lei serão estabelecidas em ato do 
Poder Executivo federal.
Art. 2°: É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas 
necessárias à redução dos riscos de desastre.
§ 1°: As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades 
públicas ou privadas e da sociedade em geral.
§ 2°: A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas 
preventivas e mitigadoras da situação de risco.

O Capítulo 2 da Lei n. 12.608 é composto pelas diretrizes e objetivos da PNPDEC, assim como 
dispõe sobre as competências dos entes federados. Cabe aqui considerar os artigos presentes como 
indispensáveis à aplicação eficaz da PNPDEC, além de explicitar de modo claro, as competências 
exigidas aos municípios. Nas palavras da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012):

Diretrizes e Objetivos
Art. 3°: A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e à defesa civil.
Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, 
tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4°: São diretrizes da PNPDEC:
I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução 
de desastres e apoio às comunidades atingidas; II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e recuperação; III - a prioridade às ações preventivas relacionadas 
à minimização de desastres; IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das 
ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d’água; V - planejamento com base em 
pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres no território nacional; VI - 
participação da sociedade civil.

Art. 5°: São objetivos da PNPDEC:
I - reduzir os riscos de desastres; II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por 
desastres; III - recuperar as áreas afetadas por desastres; IV - incorporar a redução do risco 
de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do 
planejamento das políticas setoriais; V - promover a continuidade das ações de proteção e 
defesa civil; VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis 
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de urbanização; VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; VIII - monitorar os 
eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros 
potencialmente causadores de desastres; IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade 
de ocorrência de desastres naturais; X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano 
e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos 
e da vida humana; XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco 
e promover a realocação da população residente nessas áreas; XII - estimular iniciativas que 
resultem na destinação de moradia em local seguro; XIII - desenvolver consciência nacional 
acerca dos riscos de desastre; XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados 
de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e XV - integrar 
informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC.

Art. 8°: Compete aos municípios:
I – executar a PNPDEC em âmbito local; II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, 
em articulação com a União e os Estados; III – incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal; IV – identificar e mapear as áreas de risco de desastres; V – promover 
a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; VI – declarar 
situação de emergência e estado de calamidade pública; VII – vistoriar edificações e áreas de 
risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população 
das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; VIII – organizar e administrar abrigos 
provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de 
higiene e segurança; IX – manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de 
eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta sobre as ações emergenciais 
em circunstâncias de desastres; X – mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na 
ocorrência de desastre; XI – realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 
Contingência de PDC; XII – promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em 
situações de desastre; XIII – proceder a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por 
desastres; XIV – manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 
atividades de proteção civil no município; XV – estimular a participação de entidades privadas, 
associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações 
de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de 
voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas e; XVI – prover solução de 
moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

Nas últimas considerações da Lei, cabe ilustrar o Artigo 29. Ele trata da importância em inserir 
a DC nas escolas, de maneira a efetivar sua aplicação em diferentes níveis de abrangência, como aponta 
a Lei n. 12.608 (Brasil, 2012):

Art. 29°: O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, passa a vigorar acrescido do seguinte:
§ 7°: Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e 
defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.

Desenvolvimento Sustentável (DS)
A partir da década de 1960, o ser humano passou a se preocupar com as emissões de poluentes 

em seu ambiente. Em 1962, por exemplo, a bióloga Rachel Carson publicou o livro “Silent spring” — 
“Primavera silenciosa” —, através do qual aborda os perigos do uso do dicloro-difenil-tricloroetano 
(DDT). Posteriormente, em 1968, foi criado o Clube de Roma, liderado pelo industrial italiano Aurelio 
Peccei e pelo cientista escocês Alexander King e funcionou em comissões multidisciplinares para estudar 
os impactos da interação entre a produção industrial, a população, o dano ao meio ambiente, o uso dos 
recursos naturais e o consumo de alimentos (BROWN; LOMOLINO, 2010; VALENÇA, 2008).

Em 1972, o Clube de Roma publicou o relatório denominado “Limits to grow” — “Limites do 
crescimento” —, elaborado por Dennis Meadows e colaboradores. O mesmo trazia a previsão de uma 
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escassez catastrófica dos recursos naturais e níveis perigosos de contaminação num prazo de 100 anos 
(SEIFFERT, 2010, VALENÇA, 2008).

Ainda em 1972, aconteceu em Estocolmo — Suécia —, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente Humano. Dela, participaram 113 países, 250 organizações não governamentais e vários 
organismos da ONU. Teve como resultados diretos, a criação da Declaração sobre o Ambiente Humano 
e a produção de um Plano de Ação Mundial. Outro importante resultado foi a criação do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (SEIFFERT, 2010, VALENÇA, 2008).

E, acredita-se que a expressão “desenvolvimento sustentável” surgiu pela primeira vez em 1980, 
no documento “World Conservation Strategy”, criado pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN) e pela World Wide Fund — hoje, World Wide Fund for Nature —, por pedido do 
PNUMA (BARBIERI, 2009).

Ainda, na década de 1980, mais precisamente em 1983, por decisão da Assembleia Geral da ONU, 
foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) ou “Comissão 
Brundtland”. Recebeu este último nome por ser presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, Gro 
Harlem Brundtland. A Comissão Brundtland finalizou seus trabalhos em 1987 e gerou com eles um 
relatório intitulado “Our common future” — “Nosso futuro comum” (PHILIPPI JÚNIOR et alii, 2004; 
VALENÇA, 2008; BARBIERI, 2009).

De acordo com a CMMAD (1988, p. 49):

O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender 
às necessidades e aspirações humanas.

Na década de 1980, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, estabeleceu que todos os indivíduos 
têm direito ao ambiente natural equilibrado, bem de uso coletivo, primordial à vida saudável, cabendo ao 
Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo para as presentes e futuras gerações (BARBIERI, 
2009).

Na década de 1990, a principal contribuição aos debates sobre a temática ambiental, foi a 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no 
Rio de Janeiro — a “Cúpula da Terra”, “Rio 92” ou “Eco 92”. A mesma foi dividida em dois grandes 
eventos: a Conferência das Nações Unidas e o Fórum Global (UN, 2015).

A “Eco 92” gerou cinco acordos oficiais internacionais, a saber (CASTRO, 2004; BARBIERI, 
2009; SEIFFERT, 2010): Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Agenda 21 
global; Convenção sobre Mudanças Climáticas; Convenção sobre Diversidade Biológica; e Declaração 
dos Princípios sobre Florestas.

Depois desta, viriam outras conferências importantes, como: a Conferência Rio+5 (1997), em 
Nova Iorque (EUA); a Conferência Rio+10 (2002), em Johannesburgo (África do Sul); e a Rio+20 
(2012), no Rio de Janeiro (Brasil).

O desenvolvimento sustentável (DS) se baseia no equilíbrio de dimensões, princípios ou eixos, 
que variam de autor para autor, mas que podem ser resumidos em três: econômico, sociocultural e natural 
(DIAS, 2003; VALENÇA, 2008). E, existe um postulado para cada dimensão. A dimensão econômica se 
refere à elevação da eficiência no uso de energia e de recursos naturais, além de propor um crescimento 
fundamentado na viabilidade econômico-financeira das atividades do homem (IBGE, 2004; VALENÇA, 
2008). A dimensão natural se relaciona à preservação e à conservação da natureza e preconiza a utilização 
parcimoniosa dos recursos naturais (VALENÇA, 2008; IBGE, 2004). E a dimensão sociocultural, por 
sua vez, trata da preservação do patrimônio social e cultural do homem e da melhoria da qualidade de 
vida (VALENÇA, 2008).
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METODOLOGIA
A sociedade se encontra numa era pela qual a ciência moderna se desvaloriza e emerge um 

novo tipo de ciência. E, para dar suporte a esta, apresenta-se um novo tipo de abordagem, a pesquisa 
qualitativa (PAIVA JÚNIOR; MELLO, 2008). A abordagem qualitativa, segundo Creswell (2010), 
emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e 
interpretação de dados e informações. Ela pretende ir além das simples considerações obtidas com uma 
pesquisa, à medida que permite a reflexão e interpretação de inúmeros acontecimentos que transcendem 
o mundo exterior.

E para se alcançar os objetivos específicos deste estudo — que serviram de base para se 
atingir o objetivo geral —, foi utilizado aqui o método fenomenológico. O método fenomenológico 
foi inaugurado com a obra “Investigações lógicas”, de Edmund Husserl (1859-1938). E o termo mais 
intimamente relacionado com a fenomenologia é a intencionalidade, pela qual cada ato de consciência e 
cada experiência são intencionais (SOKOLOWSKI, 2004). 

Uma distinção importante nessa abordagem é entre a atitude natural e a fenomenológica. A 
atitude natural é aquela na qual o ser humano se encontra originalmente. A atitude fenomenológica — 
ou transcendental —, por sua vez, é a reflexão da atitude natural de todas as suas intencionalidades. Esta 
mudança é um movimento do tipo “tudo ou nada”, que se desprende completamente da atitude natural e 
se fixa de modo reflexivo, em tudo da atitude natural (SOKOLOWSKI, 2004).

Ao falar sobre a atitude fenomenológica, é possível adentrar na epoché ou redução 
fenomenológica, que é a neutralização das intenções naturais que deve ocorrer quando as intenções são 
apreciadas. Ao se suspenderem as crenças, colocam-se entre colchetes o mundo e todas as coisas do 
mundo (SOKOLOWSKI, 2004). Pela epoché, reduz-se o eu humano natural e sua vida psíquica ao eu 
transcendental e fenomenológico (HUSSERL, 2001). A redução fenomenológica, se apresenta em dois 
tipos: ontológico e cartesiano. O ontológico apela para o desejo humano, para ser verdadeiro e científico. 
Enquanto, o cartesiano é o que Descartes tentou realizar ao impor a dúvida como a suspensão de uma 
crença (SOKOLOWSKI, 2004).

Schutz (1979, p. 8) revela que Husserl não se limitou à redução fenomenológica no nível empírico-
psicológico, realizando dois tipos de redução: a fenomenológica e a eidética. Pelas suas próprias palavras: 
“a redução fenomenológica revela os fenômenos da experiência interior real; a redução eidética, a 
essência das formas que compõem a experiência psíquica” (SCHUTZ, 1979, p. 8).

A utilização da fenomenologia como método é justificada por três razões: a não existência de 
teorias que descrevam a realidade dos sujeitos estudados; a exigência da suspensão de julgamentos por 
parte dos pesquisadores; e a necessidade de obtenção da essência das opiniões dos sujeitos estudados.

Procedimentos metodológicos
O estudo será estruturado com base na realização de entrevistas semiestruturadas e observação 

direta por parte do pesquisador, com seis sujeitos de três municípios do Agreste Pernambucano — 
Barra de Guabiraba, Bonito e Sairé —, sendo três coordenadores e três agentes municipais de PDC, 
considerados relevantes ao entendimento da aplicação da PNPDEC nos municípios.

Com o uso do método fenomenológico, a saturação é previsível. Então, aumentar a quantidade de 
sujeitos entrevistados não alteraria os resultados. Como Sanders (1982) argumenta, a fenomenologia se 
concentra em analisar em profundidade um número limitado de sujeitos e o número ideal de entrevistados 
varia de acordo com o tema em análise e as informações necessárias poderão ser coletadas a partir de 
cerca de três a seis entrevistados.

A entrevista para Goode e Hatt (1969), consiste na geração de precisão; focalização; fidedignidade 
e validade de um determinado ato social como a conservação, assim como possibilidade a apresentação, 
em profundidade, das percepções dos sujeitos. Ela é também apontada como instrumento prioritário na 
realização do estudo fenomenológico (MOREIRA, 2004; MEDEIROS; PASSADOR; BECHELENI, 
2011).
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A observação direta é outro meio utilizado na abordagem qualitativa e consiste na habilidade 
de transcender a fala e a escuta, coletando evidências baseadas na visão, na audição, no tato e no 
olfato (FLICK, 2004). Por meio dela, foi possível apreender particularidades não capturadas através da 
aplicação das entrevistas.

A análise dos dados e informações adotada deste estudo foi a análise fenomenológica, proposta 
por Sanders (1982), que considera a observância de três procedimentos: 1) Descrição do fenômeno na 
íntegra — relato do sujeito entrevistado; 2) Identificação dos temas que emergem das falas dos sujeitos; 
e 3) Junção dos temas em unidades de significação ou sentido.

Sanders (1982) considera, ademais, que todo o processo de análise de dados e informações 
deve ser pautado na redução fenomenológica, que consiste na busca do fenômeno, livre de crenças e 
pressuposições, em direção a sua essência.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os sujeitos do estudo foram seis, correspondentes a três municípios do Agreste Pernambucano 

— Barra de Guabiraba, Bonito e Sairé —, sendo três coordenadores e três agentes municipais de PDC. 
Para facilitar o tratamento dos dados e informações — ou seja, das evidências —, os mesmos foram 
nomeados como S1, S2, S3, S4, S5 e S6.

A partir da análise fenomenológica das evidências, proposta por Sanders (1982), foram obtidas as 
seguintes unidades de sentido: conhecimento sobre a PNPDEC; ações de DC; integração entre PNPDEC 
e políticas setoriais; e promoção do DS. Para tanto, foram criados quadros, que evidenciassem as falas 
desses sujeitos e que remetessem a tais unidades de sentido. Por motivos de disponibilidade de espaço, 
aqui será posto apenas um quadro — Quadro 1 —, para que possam ser visualizados os relatos que 
correspondem à determinada unidade de sentido.

Quadro 1: Unidade de sentido I: conhecimento sobre a PNPDEC
Sujeitos 

(S) Relatos

S1 “A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil quando aplicada corretamente, ela vai assegurar uma 
aplicação é, de forma política essencial ao desenvolvimento de ações de defesa civil [...]”.

S2 “Vai ser um conjunto de normas e políticas saudáveis para serem aplicadas diretamente na defesa civil”.

S3

“[...] a lei 12.608 que foi criada em 2012 né, isso por conta da, da grande enchente, grande inundação, 
que a gente teve em 2010, o desastre que, que foi na Mata Sul todinha, aí eu vi que o governo federal, ele 
teve essa iniciativa de se criar parâmetro para redução de riscos né [...]com isso foi criado vários métodos, 
como plano de contingência, a própria organização de defesa civil que não existia [...] foram criadas as 
COMDEC e agora com a nova emenda constitucional que teve, houve agora a criação das COMPDEC, que 
é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil [...]”.

S4
“[...] a partir de 2010 devido a ocorrência do desastre ambiental que vitimou a população da mata sul e 
agreste de Pernambuco houve uma grande preocupação pela parte do governo federal, estadual e municipal 
[...] em 2012 criou-se a lei 12.608 que trata de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas 
destinadas a evitar ou minimizar esses desastres”.

S5 “É muito importante [...] nas questões de emergência, como seca, como enchente”.

S6
“[...] ela visa é municipalizar né, as ações da defesa civil, porque é, antes ficava na dependência do estado 
[...] é para que exista uma, no município, uma estrutura básica para atender as necessidades em casos de 
desastre e de riscos de desastre no município”.

Fonte: Os autores (2016).

Unidade de sentido I: Conhecimento sobre a PNPDEC
O S1, ao falar da importância da PNPDEC para o desenvolvimento da DC e contribuição para 

o DS, está de acordo com o Artigo 5°, da Lei n. 12.608, mais precisamente no Inciso V — “promover a 
continuidade das ações de proteção e defesa civil” — e VI — “estimular o desenvolvimento de cidades 
resilientes e os processos sustentáveis de urbanização”, e também se alinha ao parágrafo único, do Artigo 
3°, da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012):
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A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, 
saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do 
desenvolvimento sustentável.

O S2 comenta as normas e políticas a serem aplicadas na DC. As normas, na verdade, tratam-se 
de medidas para a redução de riscos de desastre, como afirma o Artigo 2° da Lei n. 12.608 — “É dever 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução 
dos riscos de desastre” (BRASIL, 2012). O discurso deste sujeito não revela conhecimento relevante 
sobre a legislação, o que induz a pensar que o mesmo não a conhece — ou seja,  a despeito de ser um 
coordenador, não a aplica no município.

O S3, ao falar da criação de um parâmetro de redução de riscos, mostra-se condizente com um 
dos objetivos da PNPDEC, presente no Artigo 5°, Inciso I — “[...] reduzir os riscos de desastres”. O 
sujeito também ressalta que a Lei suscita o planejamento em DC, o que corresponde a uma diretriz da 
PNPDEC, disposta no Artigo 4°, Inciso V — “[...] planejamento com base em pesquisas e estudos sobre 
áreas de risco e incidência de desastres no território nacional”. Isso revela que, mesmo de forma restrita, 
o tal sujeito conhece e tenta aplicar a Lei. E mais: ele aborda a criação do plano de contingência, da 
COMDEC e da COMPDEC. Porém, curiosamente, não existe parágrafo, artigo ou inciso que trate da 
criação do plano de contingência, pois o mesmo já existia antes da Lei. A criação da COMDEC também 
foi anterior à Lei n. 12.608 e se deu através do Decreto 67.347, de 5 de outubro de 1970.

O S4 discorre sobre a Lei através do conceito de DC, que é o “Conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a 
população e restabelecer a normalidade social” (FURTADO et alii, 2009). O conceito, na Lei, refere-se 
à abordagem sistêmica do ciclo de PDC, apresentada no Artigo 3° — “A PNPDEC abrange as ações 
de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil”. O 
entendimento da Lei n. 12.608, por este sujeito, é relevante, no entanto ainda restrito.

Os S3 e S4 ressaltam o grande desastre que aconteceu em 2010 e atingiu a mata sul pernambucana 
e a divisa com estado de Alagoas, como agente impulsionador da criação da Lei. O argumento tem 
fundamento, haja vista no ano de 2010 a legislação em DC estar ainda fragilizada e contar apenas 
com decretos, decretos-lei e medidas provisórias, que não tinham força de lei. A Lei n. 12.608 veio a 
incrementar as ações de PDC, com o objetivo de reduzir os riscos e as consequências dos desastres.

O S5 destaca que a Lei n. 12.608 é importante em situações de emergência. A visão é restrita 
e se direciona apenas à resposta, descartando as outras fases do ciclo de PDC: prevenção, preparação, 
mitigação e recuperação. E o sujeito S6, por sua vez, afirma que a Lei n. 12.608 visa municipalizar as 
ações de DC. E a municipalização se dá quando a PNPDEC estabelece competências a serem cumpridas 
pelos municípios, as quais estão dispostas nos dezesseis incisos do Artigo 8° da Lei n. 12.608. Assim, 
cabe ressaltar que a aplicação dela nos municípios é algo imprescindível, à medida que os desastres 
acontecem neles.

Unidade de sentido II: Ações de defesa civil
Os S1, S3, S4, S5 e S6 ressaltaram, como ações de DC de seus municípios, o mapeamento e 

monitoramento de áreas de risco. Tais ações são algumas das competências estabelecidas no Artigo 
8, Incisos IV, V e VII, da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012). São eles, respectivamente: “[...] identificar 
e mapear as áreas de risco de desastres”; “[...] promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e 
vedar novas ocupações nessas áreas”; e “[...] vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando 
for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações 
vulneráveis”. Observou-se que todos os municípios estudados realizavam mapeamento de áreas de risco. 
O fato é importante, pois indica que as ações de PDC estão pautadas na Lei.
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Os S3 e S4 dispõem sobre a limpeza, assoreamento e monitoramento de rio e monitoramento 
de barragem (S3). Essas ações contribuem, ao mesmo tempo, para o equilíbrio do ambiente natural — 
dimensão natural do DS — e para que possam ser remediados os efeitos de desastres em determinadas 
localidades. Trata-se do que o Artigo 5°, Inciso VIII (BRASIL, 2012) considera: “[...] monitorar os eventos 
meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente 
causadores de desastres”.

O S4 aborda a importância de palestras educativas para a DC. A afirmação representa, de saída, 
a inclusão da DC nas escolas. Contudo, nenhum município estudado está de acordo com o Artigo 29, § 
7o, da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012): “Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os 
princípios da proteção e DC e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios”. O 
não cumprimento do parágrafo compromete consideravelmente as ações de PDC, à medida que uma das 
formas mais eficientes de disseminação de informações é a escola.

Os S3, S5 e S6 consideram o plano de contingência uma ação importante. Ele tem por objetivo 
planejar o emprego dos recursos disponíveis, objetivando o enfrentamento aos eventos adversos/desastres, 
que possam ocorrer em determinado município, acionando prioritariamente os meios orgânicos, ao 
mesmo tempo em que são cristalizadas as ações para o envolvimento dos órgãos do SINPDEC e dos 
mais diversos segmentos da sociedade civil organizada.

A orientação e o trabalho com a comunidade de risco, abordada pelo S3 corresponde a um 
objetivo da PNPDEC, em seu Artigo 5°, Inciso XIV, da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012): “[...] orientar as 
comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e 
promover a autoproteção”. Assim como se adequa a uma competência dos municípios, presente no Artigo 
8°, Inciso IX, da Lei n. 12.608: “[...] manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de 
eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres”. Observou-se que todos os municípios realizavam orientação à população 
em área de risco.

Unidade de sentido III: Integração entre PNPDEC e políticas setoriais
Os S1, S2, S4 e S6 falam que a DC está integrada às outras políticas e secretarias do município, 

dentre elas: educação, saúde, ação social, meio ambiente, planejamento e infraestrutura. Estão, portanto, 
de acordo com a Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012), em seu Artigo 3°, Parágrafo único. A integração 
contribui, por conseguinte, para um avanço em direção ao DS.

De acordo com os S1 e S4, a secretaria de educação contribui através da promoção de palestras 
que impulsionam a DC nas escolas. Porém, representa algo incipiente, já que nenhum município estudado 
está de acordo com o Artigo 29, § 7o da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012).

Segundo os sujeitos S1 e S4, também deve haver a capacitação dos agentes de saúde para serem 
agentes de DC. O fato não está na Lei n. 12.608, mas contribui para uma integração entre a PNPDEC e 
outras políticas setoriais, à medida que visa utilizar recursos humanos de outras secretarias em benefício 
das ações de PDC.

O S3 aborda a conscientização do gestor municipal, promovida pela Lei n. 12.608. A 
conscientização não se resume apenas ao gestor, mas à população e se trata de um dos objetivos da Lei, 
em seu Artigo 5°, Inciso XIII (BRASIL, 2012): “[...] desenvolver consciência nacional acerca dos riscos 
de desastre”.

Outro fato que corrobora para a integração exigida pela Lei, em seu Artigo 3°, Parágrafo único, é 
o que o S6 ressaltou: “todas as secretarias que receberam o plano de contingência, devem contribuir com 
as ações de DC no que for solicitado”. Utilizar o plano de contingência como ferramenta de integração 
é algo premente em PDC, mas adotado por apenas um município estudado.

Unidade de sentido IV: Promoção do desenvolvimento sustentável
O sujeito S1, ao afirmar que a PNPDEC visa à promoção de ideias inovadoras, quer dizer que 
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o DS é uma delas. O DS é citado na Lei n. 12.608, em seu Artigo 3°, Parágrafo único (BRASIL, 2012), 
como apontado anteriormente no texto. O sujeito fala do DS como algo inovador, mas, na verdade, ele 
deveria ser uma premissa.

Segundo o S3, a DC deve conscientizar a população. A afirmação pode ser encontrada na Lei n. 
12.608, em seu Artigo 5°, Inciso XIII (BRASIL, 2012): “[...] desenvolver consciência nacional acerca 
dos riscos de desastre”. Ele também aborda a necessidade de cobrar a efetivação das políticas públicas 
de ação social, saúde, educação, obras e outras. A efetivação de que ele trata é fundamental para que 
a integração com a DC, disposta no Artigo 3°, Parágrafo único da Lei n. 12.608, aconteça e leve à 
promoção do DS, assim como constitui um aspecto que se enquadra na dimensão sociocultural do DS.

O S4 considera a necessidade de treinamento dos agentes de saúde como identificadores de áreas 
de risco. A consideração representa uma inovação, pois utiliza funcionários de outra secretaria para 
contribuir com a DC. Ao mesmo tempo, corresponde ao proposto na Lei n. 12608, em seu Artigo 3°, 
Parágrafo único. Ele também ressalta a importância da população na identificação de áreas de risco. A 
afirmação constitui uma diretriz da PNPDEC, expressa na Lei, em seu Artigo 4°, Inciso VI (BRASIL, 
2012): “[...] participação da sociedade civil”. Esse posicionamento também remete às dimensões naturais 
e socioculturais do DS.

O sujeito S6 afirma que a DC contribui à sustentabilidade, porque quando existe algo em desacordo 
com a Lei, ela vai interferir. Mas, o que se vê nos municípios é o desconhecimento da legislação e, 
portanto, a prática equivocada da DC. Sendo assim, em todos os municípios estudados, a DC contribui 
apenas parcialmente à promoção do DS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rigor, a resposta ao problema de estudo foi obtida a partir das evidências coletadas sobre cada 
objetivo específico. Em relação ao objetivo específico I: “Identificar o conhecimento existente sobre 
a PNPDEC, nas COMPDEC de municípios do estado de Pernambuco”, observou-se que nenhum dos 
sujeitos apresentou um conhecimento suficiente para a aplicação eficaz da PNPDEC. E, em alguns casos, 
o sujeito mostrou um conhecimento baseado no senso comum em relação ao conteúdo presente na Lei.

Em face do objetivo específico II — “Verificar se as diretrizes, objetivos e competências exigidos 
pela PNPDEC são atendidos pelos municípios estudados” —, foram identificadas muitas ações pautadas 
na Lei, tais como: monitoramento de áreas de risco; monitoramento de eventos hidrológicos; preparação 
para eventos adversos; identificação de ameaças, susceptibilidades e vulnerabilidades a desastres e; 
orientação e informação às comunidades de risco.

Além disso, foi constatada a inclusão de palestras nas escolas como uma ação que visa incorporar 
conceitos de redução de risco de desastre à educação escolar. As palestras são um indício de que os 
municípios estão começando se adequar às exigências de inclusão da “DC nas escolas”, impostas na 
Lei n. 12.608 — embora, ainda não seja instituída como tema em disciplinas escolares em qualquer dos 
municípios avaliados. Ademais, o plano de contingência foi considerado uma ação importante, no sentido 
de possibilitar que os objetivos, diretrizes e competências, expressos na Lei, possam ser cumpridos.

Em relação ao objetivo específico III — “Verificar se as políticas setoriais dos municípios 
estudados estão integradas à PNPDEC, com vistas à promoção do DS” —, a maioria dos sujeitos 
considerou que a PNPDEC está integrada às secretarias municipais, dentre elas as de educação, saúde, 
ação social, meio ambiente, planejamento e infraestrutura. A despeito de elas contribuírem de modo 
indireto à DC, não estão por completo integradas, pois ainda existe um pensamento retrógrado de que as 
secretarias trabalham de forma independente. Uma inovação proposta pelos entrevistados em benefício 
da integração é a capacitação dos agentes de saúde para serem, outrossim, agentes de PDC — não 
obstante estar implementada em nenhum município, já se encontra em fase de projeto. Outra contribuição 
à integração é o plano de contingência, dado que, à medida que todas as secretarias o recebem, cada uma 
obtém conhecimento sobre suas competências e, assim, pode contribuir junto à PDC.
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Os sujeitos entrevistados apresentaram várias opiniões sobre a contribuição da integração da DC 
com outras políticas na promoção do DS, algumas pautadas na Lei, a saber: a DC deve conscientizar 
a população sobre os riscos de desastre; a PNPDEC visa a prática de ideias inovadoras, como o DS; a 
participação da sociedade civil na identificação de risco; e a conscientização da população através de 
palestras.

Com base nas análises dos relatos dos sujeitos entrevistados, também se pode perceber as falhas 
na aplicação da PNPDEC e, com efeito, as áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Dessa forma, o alcance 
do objetivo específico IV — “Propor aperfeiçoamentos para a aplicação da PNPDEC nos municípios 
estudados” —, traduziu-se nas seguintes propostas: fiscalização na aplicação da Lei; efetivação dos 
agentes de PDC — através de concurso público; eficiência no uso do voluntariado para as ações de 
PDC; capacitação continuada dos agentes de PDC; necessidade de apoio e recursos do governo estadual 
e federal; e infraestrutura própria e adequada ao funcionamento da DC.

Mediante o alcance dos objetivos específicos, pode-se obter uma recomendação de solução ao 
problema de estudo — “Como se aplica a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em 
municípios do estado de Pernambuco?” De acordo com os sujeitos, a PNPDEC não é aplicada de forma 
eficaz nos municípios, sobretudo por conta de: Falta de recursos materiais e financeiros; equipe técnica 
insuficiente; ausência de estrutura própria para a DC; falta de qualificação dos coordenadores e agentes 
de PDC; conhecimento precário sobre a Lei n. 12.608; reconhecimento restrito do gestor municipal; falta 
de apoio por parte do governo federal e estadual; falta de fiscalização da aplicação da lei n. 12.608; e falta 
de consciência da população sobre a importância da DC. Além dos problemas mencionados, observou-
se a integração restrita entre a DC e as outras políticas setoriais, o que compromete parcialmente a 
promoção do DS.

Os resultados, então, servem de base para que o governo federal possa aperfeiçoar a PNPDEC. 
Além disso, possibilitam que os coordenadores e agentes de PDC dos municípios estudados possam 
entender as falhas que cometem na aplicação da Lei, como, também, contribuem para que os profissionais 
ligados à administração pública possam compreender a aplicação de uma política pública de DC 
municipal. Sugere-se, portanto, que sejam realizadas pesquisas que analisem a aplicação da PNPDEC 
em outros municípios e estados do Brasil, a fim de que possam ser confirmadas, ou não, as evidências do 
estudo, além de tal iniciativa ser um modo de obtenção do panorama nacional acerca do tema.
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