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RESUMO

Este trabalho visa à aplicação das ferramentas da comunicação social para mostrar que a
Defesa Civil do estado pode ser um órgão proativo sob o prisma da prevenção de desastres e
assim poder aumentar o nível de conhecimento de suas ações por parte da população cearense.
Essa análise parte de uma pesquisa bibliográfica, através dos manuais de defesa civil, da
Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), do Decreto Federal Nº 5.376/05 e bibliografias
versando sobre comunicação social, além de literaturas sobre desastres. Buscou-se identificar
os problemas que impedem a defesa civil do estado e municípios a se fazer reconhecida pela
sociedade cearense e que só é vista e no período de resposta e reconstrução dos cenários de
desastres. A partir desses delineamentos foi possível apontar propostas de melhorias do atual
quadro, fazendo com que os princípios norteadores: prevenção e preparação para os desastres
sejam colocados em prática, utilizando-se para isso, além de outros, os meios de comunicação
de massa no intuito de se chegar a todos os lares e difundir uma cultura proativa dentro do
cenário estadual. As recomendações apresentam mudanças que demandam tempo e dinheiro,
mas que se forem colocadas em prática pode-se alterar positivamente a atual situação.
Palavras-chave: Comunicação social. Defesa Civil. Proatividade. Prevenção.
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ABSTRACT

This work aims at applying the tools of the media to show that the state Civil Defense can be
a proactive body from the aspect of prevention of disasters and thus may increase the level of
knowledge of their actions by the state's population. This analysis is based on a literature
search through the manuals of civil defense, of the National Civil Defense Politics (PNDC),
the Federal Decree No. 5.376/05 and bibliographies dealing on the media, and literature on
disasters. We tried to identify the problems preventing the civil defense of the state and
municipalities to do Ceará recognized by society and that is only seen and the response time
and reconstruction of disaster scenarios. From these designs was possible to identify
proposals for improvements to the current framework, so that the guiding principles:
prevention and disaster preparedness are put into practice, using it for, among others, the
means of mass communication in order to reach every home and spread a culture of proactive
in setting state. The recommendations outline the charges that take time and money, but if put
into practice can positively change the current situation.
Keywords: Media. Civil Defense. Proactivity. Prevention.
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1 INTRODUÇÃO

Enchentes, tornados, vendavais, tsunamis, chuva de granizo e outros fenômenos
vêm atingindo a população mundial, que sempre foi muito prejudicada com catástrofes
naturais. Nos últimos anos os desastres vêm se intensificando colocando a população mundial
em perigo. O motivo atribuído ao aumento, em grande suma, se dá por conta do mau uso, por
parte do homem, dos recursos naturais existentes.
Ainda é um alvo de constantes embates entre as nações, a condição de se poluir
menos e cuidar mais do meio ambiente, e vê-se que cada vez mais torna difícil se chegar a um
consenso, e enquanto isso, a população sofre com os efeitos da destruição causada pelos
movimentos naturais em conjunto com a degradação causada pela humanidade.
No Brasil também não é diferente, quando o assunto tratado são os danos e
prejuízos causados pelos eventos naturais, senão vejamos: em 2008, enchentes em Santa
Catarina, onde devido ao grande volume de água, trazendo muitos danos e prejuízos a
população local e mobilizando todo o país, foi necessária a decretação de estado de
calamidade pública1 (ECP), destruindo praticamente toda uma cidade e ceifando muitas vidas;
no mesmo ano enchentes em São Paulo e Rio de Janeiro, deixaram centenas de pessoas
desabrigadas à espera de uma solução por parte do governo local e seus órgãos responsáveis.
Mais recente, no inicio de 2010, após a virada do ano, o Rio de Janeiro acordou
com uma tragédia em Angra dos Reis, quando uma encosta deslizou, destruindo o que
encontrou pela frente e culminando na destruição de parte de uma pousada, levando consigo
vidas. Não se pode deixar de destacar o deslizamento ocorrido no morro do bumba, em março
do corrente, diga-se de passagem, que este local é um lixão e não podia ser habitado, nem tão
pouco feito benfeitorias, mais ao invés disso o estado urbanizou, levou esgoto, iluminação,
pavimentação, fazendo com que a população tivesse uma falsa sensação de segurança.
Se centrarmos o foco particularmente no estado do Ceará, temos a população,
principalmente do interior, que é atingida há muitos anos com a seca, que mata animais e
deixam as pessoas em situação de pobreza total e que muitas vezes sobrevive apenas com os

1

Estado de calamidade pública: Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por
desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.
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benefícios sociais ofertados pelo Governo Federal e de vez em quando, o quadro se inverte e
tem-se, no estado do Ceará, chuvas de grande proporção que atingem a população
desprevenida como o ocorrido no ano de 2009, onde 119 (cento e dezenove) municípios
decretaram situação de emergência (CEDEC Ceará, 2009) por conta dos altos índices
pluviométricos registrados, e que trouxeram muita chuva causando destruição por onde
passava, fazendo com que o estado do Ceará necessitasse de uma demanda de 80 (oitenta)
milhões de reais para reconstrução de todo cenário destruído (Portaria nº 137 - MI, de 4 de
junho de 2009).
Percebe-se que o quadro de desastres vem mudando bruscamente e trazendo
consigo outros eventos adversos que ora, não aconteciam no estado, como as chuvas de
granizo ocorridas neste ano no município de Tauá e o vendaval que atingiu o município de
Limoeiro do Norte, destruindo diversas plantações, mostrando a dinamicidade das respostas
da natureza a anos de degradação ambiental.
Diante de tantas catástrofes citadas, surge um órgão que contribui com seu pessoal
para a normalização da situação, a Defesa Civil (DC), fazendo com que as pessoas sintam-se
seguras, sabendo que alguém está fazendo algo para que estes possam voltar ao cotidiano de
suas vidas. Só que, mesmo a DC aparecendo nos noticiários diuturnamente, no momento de
desastres, ainda sim, sua atuação, dentro do imaginário da população, está ligada apenas ao
período de resposta ao desastre, com entrega de cestas básicas, colchões e outros, e
reconstrução dos cenários de destruição, dando casa à população atingida, demonstrando um
total desconhecimento por parte da população das ações que executa aquele órgão.
Esta é a forma imposta pela cultura há anos. Para ser mais preciso, desde o
surgimento do departamento responsável pela minimização dos desastres em nosso país e há
pouco mais de 5 (cinco) anos tenta-se mudar esse quadro, mostrando que defesa civil2 é bem
mais do que as pessoas pensam e que suas atividades devem ser focadas noutros momentos,
como a prevenção e preparação aos desastres, isso requer tempo e paciência, bem como ações
efetivas por parte dos que fazem o referido órgão.
É claro que a pouca importância dada à capacitação dos componentes do órgão em
todos os níveis e a falta de preocupação em preparar a população, em torná-la parceira do
2

defesa civil: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou
minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.
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mesmo, dentro do princípio de que defesa civil é um dever de todos, e ainda reforçando o
lema principal de que “Defesa Civil somos todos nós”, é um fator preponderante para o
desconhecimento da população acerca das atividades a que estão envolvidos os órgãos de
defesa civil.
E quando se trata de estados localizados no nordeste brasileiro, como no caso do
Ceará, é que se complicam ainda mais a situação, pois os recursos destinados para realização
das diversas atividades relacionadas à DC, não chegam como ou quando deveriam, fazendo
com que os objetivos deixem de ser alcançados.
Diante do exposto, como tornar a população conhecedora das ações da DC e
preparada para ser um ator dentro do cenário de desastre, que venha assolar o estado cearense
como um todo, contribuindo para a pronta normalização da situação?
O que faz com que o cerne deste trabalho monográfico, dentro de sua linha de
raciocínio, procure mensurar a atual imagem da DC no estado do Ceará, através de estudos
estatísticos e procure traçar um paralelo do que pode ser feito ou melhorado para que se
atinjam os objetivos propostos citados abaixo:
 Objetivo Geral:

Explicar como as ferramentas da comunicação social podem fazer com que a
Defesa Civil do Estado do Ceará apresente-se proativa, tornando suas ações reconhecidas pela
população.
 Objetivos Específicos:

- Apresentar a Defesa Civil, através de seu Decreto e da Política Nacional de
Defesa Civil (PNDC);
- Identificar e demonstrar como as ferramentas da comunicação social, tão
utilizadas pelas empresas privadas, podem fazer com que a Defesa Civil se torne reconhecida;
- Mostrar como o Corpo de bombeiros militar do Ceará conseguiu atingir seu
nível de reconhecimento dentro do estado;
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- Expor, através de instrumentos estatísticos, que a imagem da Defesa Civil no
estado do Ceará precisa ser melhorada;
- Apontar soluções para tornar a DC um órgão próximo da população e esta um
parceiro daquela.
Para a consecução desta pesquisa, utilizou-se quanto à abordagem a pesquisa
quantitativa, através de uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário para
avaliar o nível de conhecimento da população referente à DC e suas ações e para seu
embasamento consistente, foram tomados como referência, material histórico do site da
Defesa Civil Nacional, o Decreto 5.376/05, a Política Nacional de Defesa Civil (PNDC),
grandes autores da comunicação social como Juan E. Diaz Bordenave, Felipe Pena, Rafael
Sampaio, Philip Kotler, Pedrinho A. Guareschi, autores da metodologia do trabalho científico
como Fabiano Maury Raupp, Ilse Maria Beuren e Lúcia de Fátima Rocha Bezerra na tentativa
de adquirir credibilidade.
O Trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro aborda a história da
Defesa Civil, no mundo, no Brasil e no Estado do Ceará, desde o surgimento até os dias
atuais. O segundo capítulo descreve a comunicação social e suas ferramentas, bem como a sua
aplicação para fazer com que uma empresa ou órgão governamental, venda seu produto, no
caso dos órgãos, a imagem, se aproximando da população. O terceiro capítulo faz a distinção
entre reatividade e proatividade, mostrando suas diferenças e qual melhor se aplica para a
Defesa Civil do estado. O quarto capítulo apresenta o estudo de caso do Corpo de Bombeiros
Militar do Ceará (CBMCE), que através do uso das ferramentas comunicacionais conseguiu
atingir alto índice de aceitação por parte da população. No quinto capítulo é feita uma análise
dos resultados obtidos com a pesquisa de campo. No sexto capítulo são feitas as
considerações finais e no sétimo capítulo são colocadas as devidas recomendações e sua
viabilidade para se atingir os objetivos propostos.
Como integrante dos quadros do CBMCE, lotado na Defesa Civil do estado, órgão
que faz parte da estrutura da corporação mencionada, na função de supervisor técnico de 21
(vinte um) municípios, em incursões às localidades e distritos dos mesmos, nota-se situações
que demonstram total desconhecimento da população quando o assunto são as atividades da
DC, bem como de seus deveres para os cuidados de sua própria segurança e assim sendo,
percebeu-se a possibilidade de mudar o atual quadro fazendo com que o serviço ofertado a

18

população se apresente de forma eficiente e eficaz, alterando a cultura reativa para proativa,
para assim poderem ser mitigados os efeitos dos desastres em todo o estado.
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2 HISTÓRIA DA DEFESA CIVIL

2.1 Defesa Civil no mundo

Embora seja mínima a literatura sobre defesa civil, pode-se estabelecer uma linha
de raciocínio, no tocante ao surgimento deste órgão e seus princípios no mundo, bem como no
Brasil e Estado do Ceará.
As ações da defesa civil, que serão abordadas em um capítulo posterior, remontam
dos primórdios, a partir da necessidade de se viver em grupo, tendo em vista a busca da
proteção das intempéries e dos ataques de animais selvagens, que habitavam o mesmo espaço
físico e dividiam a alimentação. Era primordial para a existência do grupo a visão de que a
força física individual e o espírito guerreiro por si só não garantiam a vida, daí essa tentativa
de se juntar, pois a união das habilidades individuais em prol da vida em conjunto fazia com
que a comunidade3 vivesse por mais tempo atingindo o objetivo comum que era a
sobrevivência.
Santos (2006, p. 13) define o início das ações de defesa civil:

Pode-se buscar sua origem nos primeiros agrupamentos humanos. O homem, por
seu instinto gregário proporcionou a convivência em grupos socialmente
organizados, onde cada integrante desempenhava seu papel conforme o modelo
resultante dos seus usos e dos seus costumes. Para ele era instintivo que a
sobrevivência do indivíduo dependia do seu abrigo no grupo e que a existência do
grupo, dependia da sua própria capacidade de organização para garantir a sua defesa
e superar o inimigo ou adversidades naturais.

É sabido hoje, através dos desenhos deixados nas rochas, que não só traz um
legado histórico, mas também pedagógico, a demonstração de que o conhecimento da
sobrevivência ante aos perigos enfrentados precisavam ser repassados de geração em geração

3

Comunidade: Agrupamento social que se caracteriza por acentuada coesão baseada no consenso espontâneo
dos indivíduos que o constituem” (FERREIRA, 2009, p. 134)
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para que não subsistissem diante das grandes dificuldades por que passavam cada
agrupamento, que iam desde as catástrofes naturais até os ataques de predadores.
Aterrorizava-o, também, a sua impotência ante as forças imponderáveis dos
fenômenos naturais, obrigando-o a procedimentos de segurança, como bem pode
mostrar-nos a história ao longo do tempo, onde o homem buscava proteção contra as
secas, as inundações, as epidemias, os incêndios, a fome e da própria guerra contra
os grupos rivais ou predadores. Buscava o homem como condição para sua
sobrevivência a solidariedade no seu grupo ou comunidades e contra determinadas
forças, uma relação solidária com outros grupos, para fazerem frente a um inimigo
comum. (SANTOS, 2006, p. 13)

Esse movimento solidário de comunidade, ainda que, sem uma sistemática
organizacional, desenvolveu-se com a sociedade ao longo dos tempos e a partir da primeira
grande guerra mundial passou a ter relevância à sociedade ganhando uma atenção especial.
Organizar-se para atender as necessidades das pessoas vítimas dos ataques bélicos
das grandes guerras era primordial, pois o número de vítimas aumentava à medida que os
exércitos e ataques aéreos avançavam no território inimigo. Isso fez com que os países
aliados, Inicialmente na Inglaterra, em 1937, criassem um grupo específico no atendimento às
vítimas de ataques aéreos e reconstrução dos cenários de desastre.
Em 1940, este grupo passou a se chamar Defense e permanece até os dias atuais
como o órgão de defesa civil inglês. Foi a primeira instituição organizada por um governo
para tratar de assuntos relativos à defesa civil, de que se tem relatos históricos e que abriu
espaço para a implementação em outros países.
Já nos Estados Unidos, a primeira agência, Agência Federal de Administração de
Emergência, só foi criada em 1960, com o mesmo objetivo da agência inglesa. E em 1979
passou a se chamar Agência Federal de Administração de Desastres (FEMA) que passou a
tratar profundamente do tema, efetuando diversos estudos, mudando o foco principal que era a
espera da ocorrência do sinistro, que chamamos de organização reativa para proativa,
buscando otimizar a administração dos desastres através de ações voltadas para a sua
gerência. O modelo doutrinário de administração de desastres implementado pela agência
norte americana foi considerado eficiente e passou a ser adotado pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e depois se difundiu pelo mundo como o modelo mais eficaz.
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E foi a partir da iniciativa dessas grandes potências mundiais, Inglaterra e Estados
Unidos, no pós-guerra, que se passou a disseminar a cultura de defesa civil e que foi
primordial para se chegar ao modelo de instituição que temos hoje por todo o mundo, com
objetivos bem mais abrangentes do que aqueles inicialmente trabalhados e bem mais
preocupados com a “saúde” do planeta.

2.2 Defesa Civil no Brasil

Como nos países que participaram das grandes guerras mundiais, no Brasil não
poderia ser diferente a motivação para a implementação de uma organização que atuasse em
defesa civil, ainda que, no primeiro momento, focasse suas atividades no atendimento às
vitimas de ataques aéreos.
Por conta do naufrágio dos navios de passageiros Arará e Itagiba na costa
brasileira, em 1942, que motivou a participação do Brasil no segundo conflito bélico mundial,
foi criado o principio de segurança global da população que, segundo Castro (2007)
fundamenta-se no direito natural à vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade
das pessoas e do patrimônio, em todas as condições, especialmente em circunstâncias de
desastres e que atualmente configura as bases da Defesa Civil no Brasil.
A partir do evento trágico ora citado, foi criado o Serviço de Defesa Passiva
Antiaérea, que no ano seguinte passaria a denominar-se Serviço de Defesa Civil e que tinha a
mesma missão dos organismos internacionais, o de ajuda às vitimas dos desastres aéreos e
reconstrução dos cenários de desastre. Em 1946, através de determinação do Governo Federal
foi extinta a instituição e suas diretorias, por entender que o Brasil era um país pacífico, que
não era motivado à participação em guerras como as grandes potências e não necessitava de
uma organização para atender vítimas de guerra.
Após uma grande enchente no Sudeste do país, no ano de 1966, foi criado um
Grupo de Trabalho no Estado da Guanabara, Estado esse que mais tarde passaria a se chamar
Rio de Janeiro, com a finalidade de estudar a participação de diversos órgãos estaduais em
casos de catástrofes e por conta desse feito foi publicado o Decreto Estadual nº 722, de
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18.11.1966 aprovando um Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara que definia
atribuições para cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil e criava as
primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil.
E neste mesmo ano, em 19 de dezembro de 1966, o Estado da Guanabara passou a
ser primeiro estado brasileiro a possuir um órgão de defesa civil organizado. A partir deste
ponto algumas ações que atestariam a criação de um sistema bem mais amplo, que atenderia
as diversas calamidades a que são submetidos os estados brasileiros ano após ano, foram
aplicadas, como a criação do Ministério do Interior, em 1967, que assistia as populações
atingidas por calamidade pública em todo o território nacional e o Decreto-Lei nº 950, de
13.10.1969 que criou o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas (GEACAP) e
o Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP).
Porém, o grande marco para a história da defesa civil no País veio com a
Constituição Federal (CF) de 1988, em seu Artigo 21, Inciso XVIII, que passou a
competência da União para o planejamento e promoção da defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, que são as calamidades mais
recorrentes em nosso país e Artigo 22 que atribui a competência privativa da União em
legislar assuntos de defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e
mobilização nacional.
Através desse arcabouço jurídico, constante na Carta Magna brasileira, que traça
os direitos e deveres de todos, vê-se a preocupação dos legisladores em preservar nosso
território de toda e qualquer calamidade que venha assolar a população brasileira, buscando
mitigar os efeitos das catástrofes para minimizar o sofrimento nacional.
A partir da CF de 1988, se fez necessário organizar de forma sistêmica a Defesa
Civil no país, então se avaliou o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), existente desde
agosto de 1933, onde foram feitas as devidas alterações e em fevereiro de 2005, foi publicado
o Decreto nº 5.376 que dispõe sobre o SINDEC e o Conselho Nacional de Defesa Civil
(CONDEC), e dá outras providências, é a atual legislação vigente no País e a mais moderna
do mundo, pois reúne elementos de outras Políticas Públicas implementadas em outras nações
e adaptadas às nossas calamidades.
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Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil -SINDEC e o Conselho Nacional
de Defesa Civil, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso VI, alínea "a", e tendo em vista o disposto no art. 21, inciso XVIII, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1º
Os órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, as entidades privadas e a comunidade, responsáveis pelas
ações de defesa civil em todo o território nacional, constituirão o Sistema Nacional
de Defesa Civil - SINDEC, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Defesa
Civil, do Ministério da Integração Nacional. (DECRETO 5.376, de 17 de fevereiro
de 2005).

Através desse Decreto, as ações de defesa civil passaram a ser coordenadas pelo
Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) e
foram descentralizadas, passando a responsabilidade a ser compartilhada entre os governos
federal, estaduais e municipais. Neste Documento, a sociedade Civil também passou a ter
participação efetiva nas ações, através da implantação dos Núcleos Comunitários de Defesa
Civil (NUDECs), conforme o Artigo 5º, Inciso V:

V - órgãos municipais: Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC ou
órgãos correspondentes e Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, ou
entidades correspondentes, responsáveis pela articulação e coordenação do Sistema
em nível municipal. (DECRETO 5.376, de 17 de fevereiro de 2005).

É interessante o que relata esse artigo do Decreto, pois repassa uma parcela de
responsabilidade á população, que tem participação nas ações e controle social das mesmas.
Fazendo-as se sentirem partícipes do Sistema e demonstrando que as ações de defesa civil são
bastante abrangentes, revelando-se um dever de todos, independente da classe social.
A partir do Decreto 5.376, foi preciso regulamentar algumas definições que
dariam ênfase ao assunto proposto, em primeiro lugar surge a seguinte indagação, tendo em
vista a abrangência que se quer propor, qual seriam as ações do SINDEC? Daí no artigo 2º

24

estas foram definidas como: prevenção de desastres; preparação para emergências e desastres;
resposta aos desastres; reconstrução e a recuperação.
Em seguida foi preciso dar uma definição para os seguintes termos: defesa civil e
desastre que, conforme a PNDC, ficaram assim estabelecidas: “Defesa civil é o conjunto de
ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar
os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social” e “desastre
é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos
econômicos e sociais” (PNDC, 2000)
Porém, como o próprio Decreto relata em seu Artigo 10, Inciso VII, que compete
a SEDEC, na qualidade de órgão central do SINDEC elaborar, atualizar e propor ao
CONDEC a política nacional de defesa civil e as diretrizes da ação governamental na área de
defesa civil, bem como promover a sua implementação, foi aprovada a resolução do Conselho
Nacional de Defesa Civil (CONDEC) nº 002, de 12 de dezembro de 1994 que cria a Política
Nacional de Defesa Civil (PNDC), que alicerça toda a conduta, estruturação e funcionamento
dos organismos de defesa civil no Brasil:
A PNDC é o que existe de mais moderno no tocante ao assunto e serve de
referência para todos os órgãos de defesa civil. Estabelece diretrizes, planos e programas
prioritários para o desenvolvimento de ações de redução de desastres em todo o País, bem
como a prestação de socorro e assistência às populações afetadas por desastres.
Para a elaboração de uma Política Pública desta natureza se faz necessário traçar
condicionantes que darão base para todas as ações da mesma, sem elas qualquer ação fica sem
argumentação e com a PNDC não poderia ser diferente, esta Política possui 14 (quatorze)
condicionantes que afirma a necessidade de se adotar ações eficazes e foram assim
delineadas:
1 - Os estudos epidemiológicos demonstram que, no último século, os desastres
naturais produziram danos muito superiores aos provocados pelas guerras.
2 - Os desastres antropogênicos são cada vez mais intensos, em função de um
desenvolvimento econômico e tecnológico pouco atento aos padrões de segurança
da sociedade.
3 - Em numerosos distritos industriais, o desenvolvimento econômico imediatista e
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Antientrópico provocou a deterioração ambiental e agravou as vulnerabilidades dos
ecossistemas humanos, contribuindo para aumentar os níveis de insegurança aos
desastres tecnológicos.
4 - A crise econômica que se desenvolveu no País, principalmente a partir da década
de 70, gerou reflexos altamente negativos sobre o processo de desenvolvimento
social e sobre a segurança das comunidades contra desastres, ao:
• deteriorar as condições de vida e o bem-estar social de importantes segmentos
populacionais;
• intensificar as desigualdades e desequilíbrios inter e intra-regionais;
• intensificar os movimentos migratórios internos, o êxodo rural e o crescimento
desordenado das cidades;
• intensificar o desenvolvimento de bolsões e cinturões de extrema pobreza, no
entorno das cidades de médio e grande porte.
5 - O crescimento desordenado das cidades, a redução do estoque de terrenos em
áreas seguras e sua conseqüente valorização provocam adensamentos dos estratos
populacionais mais vulneráveis, em áreas de riscos mais intensos.
6 - O desemprego, a especulação, a fome e a desnutrição crônicas, as migrações
descontroladas e a redução dos padrões de bem-estar social, ao implementarem
clima de incertezas, desesperanças e revolta, promovem desastres humanos
relacionados com as convulsões sociais.
7 - O processo de regressão social, ao atingir o núcleo familiar, contribui para o
crescimento da violência e do número de menores abandonados.
8 - Os estratos populacionais menos favorecidos e os países menos desenvolvidos,
por apresentarem maiores vulnerabilidades culturais, econômicas e sociais, são
atingidos com mais intensidade pelos desastres.
9 - Como conseqüência dos desastres, ocorre estagnação econômica, redução da
receita dos impostos e aumento do custo de vida.
10 - Os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para
aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades regionais e as migrações
internas, fazem crescer os bolsões e cinturões de extrema pobreza nos centros
urbanos e afetam o desenvolvimento geral do País.
11 - As ações de resposta aos desastres e de reconstrução exigem quantiosos gastos
e desviam recursos que poderiam ser alocados em programas de desenvolvimento.
12 - Num exame retrospectivo constata-se que, após muitas décadas de esforço,
foram poucos os avanços alcançados na redução das vulnerabilidades da sociedade
brasileira aos desastres, mesmo àqueles de natureza cíclica.
13 - Há uma importante interação entre:
• Desenvolvimento Sustentável
• Redução de Desastres
• Proteção Ambiental
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• Bem-estar Social
14 - É imperioso que o processo de planejamento do desenvolvimento nacional
contemple, de forma clara e permanente, a prevenção dos desastres. (PNDC, 2007,
p. 3 e 4).

Após o delineamento das condicionantes foi traçada a finalidade, os objetivos
geral e específicos da PNDC com o intuito de abranger toda e qualquer problemática advinda
de causas naturais, antropogênicas ou mistas que possam atingir nosso país, bem como traçar
planos para o efetivo atendimento as pessoas.

OBJETIVOS
A - Finalidade
O direito natural à vida e à incolumidade foi formalmente reconhecido pela
Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a garantia
desse direito, em circunstâncias de desastre.
B - Objetivo Geral
O objetivo geral da Defesa Civil é a Redução De Desastres. A redução dos desastres
é conseguida pela diminuição da ocorrência e da intensidade dos mesmos. Elegeuse, internacionalmente, a ação “reduzir”, porque a ação “eliminar” definiria um
objetivo inatingível.
As ações de redução de desastres abrangem os seguintes aspectos globais:
1. Prevenção de Desastres
2. Preparação para Emergências e Desastres
3. Resposta aos Desastres
4. Reconstrução
C - Objetivos Específicos
1. Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo
homem.
2. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e
recuperar áreas deterioradas por desastres.
3. Atuar na iminência ou em situações de desastres.
4. Promover a articulação e a coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil SINDEC, em todo o território nacional. (PNDC, 2007, p. 5).
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Observar-se que o legislador, ao definir a finalidade da PNDC, se preocupou em
todo o momento com a vida e a incolumidade, baseando-se nos princípios constitucionais,
pois toda Política Pública tem que está de acordo com a CF, já os objetivos foram delineados
com o intuito de promover a defesa permanente da população contra os diversos desastres.

Embora a sinistrologia seja uma ciência de evolução muito recente, há bastante os
estudos epidemiológicos demonstram que, apesar do conceito de guerra total, da
evolução da tecnologia armamentista e do imenso incremento dos arsenais bélicos,
nestes dois últimos séculos, a somação dos danos e dos prejuízos causados por
desastres naturais, humanos ou antropogênicos e mistos ultrapassa de muito à dos
provocados pelas guerras. (CASTRO, 2007).

O ponto culminante, tanto do Decreto 5.376, em seu Artigo 2º, bem como da
PNDC, em seu objetivo geral, é a prevenção e preparação para emergências e desastres,
mostrando que diminuir a vulnerabilidade da população para o enfrentamento das catástrofes
é tão ou mais importante quanto o atendimento às vítimas destas. Ao ter-se pessoas
conscientes de seu papel e de suas ações na sociedade e preparadas para qualquer intempérie
que venha a atingir nosso país é possível mitigar os efeitos das calamidades.
Vale salientar que, segundo a PNDC, as ações de Defesa Civil são permanentes,
divididos em dois períodos, o de normalidade, onde se trabalha a prevenção e preparação de
planos e o de anormalidade, com a resposta e reconstrução, este último tem o papel de tentar,
o quanto antes, fazer o cenário voltar à normalidade.

2.3 Defesa Civil no Ceará

O Estado do Ceará, ao longo de sua história, sempre apresentou um quadro de
desastres naturais que são comuns aos estados da região nordeste, mais precisamente as secas
e inundações, que estão diretamente ligados ao nosso tipo de ecossistema e posição geográfica
no globo terrestre.
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Essas calamidades sempre preocuparam as autoridades e historicamente as ações
de DC iniciou-se em 1971, onde o Governo do Estado, atento aos efeitos desses fenômenos
que ano após ano assolavam a população cearense, criou através do Decreto nº 9.537, de
31/08/1971, o Grupo Especial de Socorro às Vitimas de Calamidade Pública (GESCAP),
subordinado à, então, Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAAb), cujo objetivo era
centralizar e coordenar as providências de socorro, em caso de calamidade pública
oficialmente declarada no território do Estado.
Em 16 de dezembro de 1982, a Lei nº 10.766, alterou a denominação do
GESCAP, para Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), na qual
continuou subordinada a SAAb.
A partir de uma visão mais globalizada sobre a missão da Defesa Civil no país e
no estado do Ceará, o então “Governo das Mudanças”, através do Decreto nº 18.876, de 16 de
outubro de 1987, estabeleceu que a CEDEC passasse a fazer parte da estrutura da recém
criada Secretaria da Ação Social (SAS).
Nesse período não eram trabalhados os norteadores, prevenção e preparação,
ficando as ações apenas ao período de anormalidade, onde eram realizadas entrega de cestas
básicas e colchonetes para vítimas de enchentes no período de chuvas intensas e água, através
de carros pipas, para vítimas da estiagem no período de seca. Como esse tipo de trabalho
estava contemplado na Política Pública de atendimento à população nos trabalhos feitos pela
SAS, o Governo entendeu que seria de bom alvitre manter as duas instituições na mesma
pasta de trabalho, já que as ações eram afins.
Só que, no ano de 2007, mais precisamente em 07 de fevereiro, para atender a
uma exigência da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 144, parágrafo 5º diz: “aos
Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe à execução de
atividades de defesa civil” (CF 88), o Governo do Estado do Ceará, através da Lei nº 13.875,
artigo 64, transferiu as atribuições da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) da
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) para o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Ceará (CBMCE).
E começou a partir desta data, a corrida contra o tempo para o processo de
capacitação dos militares do CBMCE que comporiam a CEDEC, juntamente com alguns
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profissionais civis que já faziam parte da mesma, pois a quadra invernosa estava se
aproximando e os profissionais do CBMCE não tinham ainda o conhecimento necessário ao
atendimento às vítimas, embora já auxiliassem a CEDEC nos trabalhos de resgate nos
períodos de calamidade. Porém a responsabilidade recaída ao CBMCE exigia uma ação mais
profícua de preparação do pessoal e em abril de 2007, utilizando as estruturas do Colégio
Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), foi implementado o primeiro curso operacional de
defesa civil (CODC) voltado aos profissionais do CBMCE, no intuito de melhor qualificá-los
na nova função que assumiriam dentro da nova estrutura agregada à corporação.
Criou-se assim um ambiente propicio ao aprendizado e socialização de
informações referentes ao assunto para colocar o pessoal em situação confortável de
atendimento às pessoas afetadas frente aos possíveis desastres que ocorressem no estado do
Ceará, seguindo os parâmetros do Decreto 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, registrados no
artigo 12, inciso V, que diz: “Capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil.”
Atualmente, a DC do Estado do Ceará, parte integrante do Corpo de Bombeiros
Militar do Ceará, tem em seu quadro de pessoal 52 pessoas, sendo 36 militares e 16 civis,
distribuídos nas seguintes funções:
 01 Coordenador Executivo;
 01 Coordenador Executivo Adjunto;
 01 Engenheiro;
 06 Gerentes (Resposta, Minimização, Homologação, Hidrologia, Sismologia,
Ação Comunitária)
 17 Supervisores Técnicos de Área;
 7 Motoristas;
 12 Assistentes Administrativos;
 01 Secretária;
 06 Terceirizados.

Segundo o Comandante Geral do CBMCE e Coordenador Geral da DC do Ceará,
essa é apenas uma parcela do efetivo, pois na visão do mesmo, a partir de 2007, quando o
órgão passou aos cuidados da corporação, ganhou um efetivo de 1800 técnicos, que é o atual
contingente do CBMCE.
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Ainda, para dar um pronto-atendimento nas ações de defesa civil, como forma de
mitigar os efeitos das calamidades, o estado do Ceará foi dividido em 11(onze) regionais de
Defesa Civil (REDEC), localizadas nos quartéis do CBMCE distribuídos pelo estado, com o
objetivo de agilizar as atividades de defesa civil nos municípios enquanto os supervisores de
área chegam ao local para dar continuidade ao processo já iniciado pela COMDEC do
município afetado juntamente com a respectiva REDEC, ficando distribuído conforme a
figura 1.

Figura 1- Áreas de atuação e sedes das Regionais de Defesa Civil
Fonte: CEDEC Ceará 2009
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3 COMUNICAÇÃO

Se há algo de incorreto em dizer que a comunicação é o quarto poder, é que ela não
é o quarto, mas o primeiro. De fato, não há fenômeno atual tão abrangente,
penetrante e decisivamente influente como os Meios de Comunicação Social. Desde
as primeiras relações microssociais que se dão na família, nos grupos, nas escolas,
até aos grandes acontecimentos macrossociais, como eleições política nacional,
reformas econômicas, conflitos mundiais... tudo passa pela comunicação e tudo é
afetado de maneira profunda e essencial por esse fator decisivo. (GUARESCHI,
2001)

O mundo não seria esse conhecido por nós hoje, se a humanidade, ao longo dos
tempos, não tivesse evoluído as formas de se comunicar, pois desde a era primitiva, quando a
fala ainda não era o meio de comunicação utilizado, nossos ancestrais já se valiam de outros
meios para expressar suas idéias, sentimentos, medo etc., tudo isso através de sinais, gestos e
outros meios descoberto pelos mesmos na tentativa de alcançar seus objetivos. Essa
comunicação embora acontecesse, gerava conflitos, pois os sinais e gestos utilizados por um
grupo não era o mesmo utilizado por outro e comumente aconteciam embates entre eles,
inicialmente pela não compreensão dos sinais e posteriormente, por conta da individualidade
de cada grupo, que buscavam seus objetivos e quando se encontravam não sabiam se
comunicar da mesma forma para trabalharem em equipe no alcance dos alvos.
Com o passar dos tempos o homem foi descobrindo sons que evoluíram até
chegar ao meio principal de comunicação, a fala, não desmerecendo os outros, porém ela se
colocou em posição de destaque, pois através da mesma se tornou bem mais fácil o
entendimento entre as pessoas.
A partir dessa descoberta começaram então a busca por outras formas de se
comunicar e através das descobertas ao longo de toda história, como a eletricidade,
componentes eletrônicos, o rádio, a televisão (TV) e tantos outros, foi primordial para se
chegar as mais variadas e avançadas formas de comunicação na humanidade.
Ferreira (1993, p 134) apresenta alguns conceitos de comunicação:
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Sf. 1. Ato ou efeito de comunicar (-se). 2. Processo de emissão, transmissão e
recepção de mensagens por meio de métodos e/ou sistemas convencionados. 3. A
mensagem recebida por esses meios. 4. A capacidade de trocar ou discutir idéias, de
dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre pessoas.

Baseado nas definições apresentadas percebe-se que a comunicação é um
processo que necessita de alguns elementos para que seja considerada como tal. A figura 2
ilustra os elementos do processo de comunicação.

FIGURA 2 - Elementos do processo de comunicação.
Fonte: Kotler (2000, p. 571).

Onde:
a) Emissor: é o elemento que envia a mensagem para outro elemento.
b) Codificação: é a tarefa de transformar o pensamento em símbolos.
c) Mensagem: é o conjunto de símbolos que o emissor quer transmitir.
d) Meios: é o canal de comunicação pelo qual o receptor vai receber a
mensagem.
e) Decodificação: é o processo por meio do qual o receptor decifra os símbolos
enviados pelo emissor, conferindo-lhe significado.
f) Receptor: é o indivíduo que recebe a mensagem.
g) Resposta: é a reação do receptor à mensagem recebida.
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h) Feedback: é a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor.
i) Ruídos: são fatores imprevisíveis que podem ocorrer durante o processo de
comunicação que levam o receptor a receber as mensagens de formas diferentes da original.

Fazendo uma análise do fluxograma apresentado nota-se que esse processo
comunicativo é o que acontece no nosso cotidiano, pois o ser humano vive constantemente
exposto à comunicação e a todas as suas formas, milhares de vezes ao dia.
Sant‟anna (2003 apud BOURG, 2007, P. 25) apresenta o seguinte conceito de
comunicação:

O processo de transmitir e compartilhar idéias entre indivíduos, apresentando-se
como um processo vital para o ser humano. É através da comunicação que se podem
expressar idéias, conhecimentos, sentimentos e experiência, de pessoa para pessoa.
E diante de diversas formas existentes de comunicação, sua falta pode ser
considerada uma patologia.

Para Gade (1998 apud BOURG, 2007 p. 25), “o processo de comunicação é um
processo relativamente complexo por ser próprio do ser humano e por este ser um organismo
extremamente complexo”.
Segundo Bordenave (2002) a comunicação entre as pessoas é fruto das
experiências vividas, ou seja, é preciso que as mesmas tenham passado por processos de
sentimentos variados para que as mesmas possam se comunicar.
Esse conceito na visão de autores variados demonstra que embora existam
diversas formas de se comunicar, todas convergem para o mesmo propósito que é exprimir
algo a uma ou várias pessoas (receptor) e é primordial o alcance desse fim para manutenção
da vida em sociedade, pois vai de encontro às necessidades humanas.
Destaque-se que a condição dos recém nascidos em fase de mama, sem o contato
com outros tipos de alimentos, nem de modificadores de sabor como sal e açúcar, onde a
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única coisa que os satisfaz quando estão chorando por alimentação é o leite materno. Ainda
que se coloque a sua frente outros alimentos, os mesmos não cessarão o choro, sendo este
findado a partir do momento em que a mãe coloca a mama próxima a boca do bebê, e este tão
prontamente passa ao processo de sugá-la para se saciar. Tem-se, neste exemplo um ponto da
comunicação a ser analisado, no caso, o choro do bebê. Toda criança aprende desde cedo a
alcançar seus objetivos se utilizando dessa ferramenta de comunicação, já que o mesmo não
sabe ainda expressar seus sentimentos através da fala. O choro possui várias facetas, onde a
mãe através de um processo intuitivo consegue distinguir cada uma, reconhecendo quando o
bebê está com sono, fome, dor ou qualquer outro. Esta forma reforça o que já foi visto
anteriormente, onde o emissor (bebê) através do código (choro) dentro de um contexto (tempo
excessivo sem se alimentar, sem dormir, sem tomar banho, etc.) repassa a mensagem (fome,
sono, calor, etc.) a receptora (mãe) e esta ao definir o tipo de choro sacia a necessidade da
criança (feedback), e se não definir (ruído), a criança continua chorando. Na figura 3 pode-se
visualizar o exemplo citado conforme o processo de comunicação descrito por Kotler (2000,
p. 571).

Fome, calor, etc.

Bebê

Definição

choro

Mãe

do tipo de
Tempo sem se alimentar,
sem tomar banho

choro

Continuar
o choro
Saciar a necessidade

Atende a
necessidade

FIGURA 3 – Choro de um bebê esquematizado no Processo de comunicação de Kotler
Fonte: Paiva (2010).

Outra situação se dá na ocorrência de um desastre, como por exemplo, as grandes
enchentes ocorridas no ceará, no ano de 2009, onde 144 (cento e quarenta e quatro)
municípios foram atingidos pela ação das chuvas, ocasionando inundações, vendavais e
deslizamentos. Com esses desastres, o efetivo da CEDEC teve muito trabalho para contornar a
situação e dar satisfação, praticamente em tempo real, a toda sociedade, do trabalho que
estava sendo realizado, para que a população se sentisse segura. O caso a se analisar seria a

35

atuação da DC no período de resposta e reconstrução, onde a emissora (instituição) através do
código utilizado (diálogo com a população afetada e reportagens veiculadas nos meios de
comunicação) dentro do contexto (os desastres ocorridos nos municípios) repassa a mensagem
(ações implementadas) a receptora (sociedade) e esta ao receber a mensagem sente-se segura
ao saber que está sendo feito algo para normalizar a situação (feedback 4), em contraparte, se
não for dada a devida relevância de informar a população as ações que estão e serão colocadas
em prática, trará preocupação e medo à sociedade. A Figura 4 mostra o processo explanado
utilizando-se do modelo de Kotler (2000, p. 571).

Defesa

Diálogo/

Civil (DC)

Reportagens

Ações implementadas

Entendimento
do significado

Desastres Ocorridos nos

da

mensagem

municípios

repassada

Medo e preocupação por não

Socie

está vendo nada ser feito

dade

Segurança por parte da
população por saber que está
sendo feito algo

Aceitação da
mensagem

FIGURA 4 – Atuação da DC no período de resposta e reconstrução através do modelo

de Kotler
Fonte: Paiva (2010).

O exemplo citado anteriormente apresenta uma ação efetiva e reativa da DC,
ocorrida no período de anormalidade, que trouxe tranqüilidade a população, porém o que se
pretende é que outras ações, principalmente no campo da prevenção, implementem uma
cultura proativa da instituição no estado do Ceará, como forma de utilizar os meios de
comunicação disponíveis para difundir suas ações, a fim de se tornar reconhecida pela
sociedade.
Utilizando-se esses exemplos, o aleitamento materno e as enchentes ocorridas no
estado do Ceará, foi possível demonstrar o diagrama de Kotler (2000) e como é primordial
4

Feedback: Palavra estrangeira que significa retorno, resposta segundo o dicionário informal. Disponível em
<http//www.dicionarioinformal.com.br/buscar.php?palavra=feedeback>
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para sobrevivência da humanidade a decodificação da mensagem de forma correta,
independente do meio ao qual ela foi transmitida.
Para Bordenave (2002) “talvez a função mais básica da comunicação é a menos
mencionada, a de ser o elemento formador da personalidade”, ou seja, sem a comunicação o
homem pode não existir como pessoa humana. A explicação dessa afirmativa pelo autor se dá
através da história contada em sua obra:

Um caso histórico ilustra este fato induvidável. Em 1977, em um bosque da França,
uns caçadores capturaram um menino de uns 12 anos, totalmente nu, que vivia no
mato como uma fera selvagem. As expectativas dos curiosos, que esperavam que ele
falasse alguma língua primitiva (houve alguns que até esperavam que ele falasse
hebreu), foram malogradas. Era uma criatura suja, cheia de cicatrizes, que trotava e
grunhia como um animal, comia o lixo mais imundo e mordia e arranhava a todos os
que dele se aproximavam. Em Paris, o “selvagem de Aveyron” foi exibido em uma
jaula, onde ele incessantemente caminhava nas extremidades dos pés e das mãos,
cheirando tudo o que lhe era dado para comer e não aceitava alimentos cozidos.
Um médico tomou a criança aos seus cuidados e se propôs a ensinar-lhe a falar. A
tarefa levou anos e o menino chegou a aprender algumas palavras e a conduzir-se
como um jovem civilizado. Entretanto, o educador teve que se convencer de que o
moço era subnormal e não podia ultrapassar certos limites de inteligência e
habilidade.

A condição selvagem da criança é explicada por Piaget (1950 apud
BORDENAVE, 2002, p. 30) em suas descobertas, onde a inteligência humana só é
desenvolvida quando estimulada e esses estímulos devem corresponder a determinadas etapas
de desenvolvimento da inteligência, uma das quais coincide com a aparição da capacidade de
linguagem. Se nessa fase de desenvolvimento, ninguém falar com a criança, nem sua
linguagem e nem sua inteligência serão desenvolvidas. Baseado, então, no fato mencionado
por Bordenave (2002) e as descobertas de Piaget (1950) percebe-se que a comunicação é um
fator importante para a formação da personalidade.
Vale salientar, baseado na condição de formação da personalidade explicada por
Piaget (1950), que para a sociedade passar a reconhecer as ações da DC e sentir-se
considerada como um agente, bem como a instituição poder contar com os mesmos, na
condição de multiplicadores se faz necessário que sejam trabalhadas etapas do
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desenvolvimento da cultura prevencionista, utilizando para isso as ferramentas necessárias
disponíveis para se atingir nível tal de conhecimento.
Para Mead (1934 apud BORDENAVE, 2002, p. 30) “A sociedade existe na
comunicação e por meio da comunicação, porque é através do uso de símbolos significativos
que nos apropriamos das atitudes de outros, assim como eles, por sua vez, se apropriam de
nossas atitudes”. Ressaltando que a personalidade é um produto social, promovida pela
interação entre as pessoas.
Então, baseado na explicação de Mead (1934) conclui-se que somos aquilo que
vemos ou ouvimos, pois esse bombardeamento de informações a que somos submetidos
diariamente moldam nosso modo de ser ou agir ou pensar, gerando mudança de valores
individualmente ou coletivos.

3.1 Comunicação em Massa

De acordo com Levy (1984 apud BEJARANO e JOSÉ, 2004, P. 14):

Os meios de comunicação de massa (imprensa, rádio, cinema, televisão) seguem, ao
menos em sua configuração clássica, a linha cultural do universal totalizante iniciada
pela escrita. Dado que a mensagem midiática será lida, ouvida, vista por milhares ou
milhões de pessoas mental de seus destinatários. Seu alvo são os receptores, no
mínimo, de sua capacidade interpretativa. Universalizante por vocação, a mídia
totaliza de maneira frouxa sobre o atrativo emocional e cognitivo mais baixo, para o
“espetáculo” contemporâneo, ou de maneira muito mais violenta, sobre a
propaganda do partido único, para os totalitarismos clássicos do século XX:
fascismo, nazismo e estalinismo.

Há algum tempo atrás, muitas pessoas viviam isoladas das informações, carentes
de estímulos e recursos de trabalho, porém, hoje, tem-se a era da informação, onde, as pessoas
possuem maior acesso a ciência, à tecnologia, à arte e à cultura e essas informações chegam a
milhões de pessoas a cada segundo, fazendo com que estas modifiquem o seu modo de viver
constantemente.
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As organizações privadas dentro desse contexto mundial de disseminação das
informações em tempo quase que real, vem utilizando-se dos meio disponíveis de
comunicação para adentrar no coração e mente humana e elas têm conseguido este intento
através da habilidade de manejar as emoções das massas, isto é, eles informam, persuadem
para vender determinada marca ou produto e divertem.
Segundo De Fleur e Ball-Rokeach (1993 apud CAVALCANTE, 2008, P. 11)
explicando sobre as teorias da comunicação em massa diz:

O que fazemos hoje ao abrirmos o nosso jornal, ligarmos o nosso rádio, irmos a um
cinema, ou assistirmos à televisão, representa uma mudança no comportamento da
comunicação humana de grandeza verdadeiramente extraordinária.

Os meios de comunicação estão sempre presentes e são um fator imprescindível à
transmissão, mudança, legitimação e reprodução de determinada cultura, que segundo
Azevedo (1988 apud GUARESCHI et al. 2001, p. 16) é „o conjunto de sentidos e
significações, de valores e padrões, incorporados e subjacentes aos fenômenos perceptíveis da
ação e comunicação de um grupo humano concreto” Esse conjunto de significados e sentidos
são passados de geração em geração e acrescem ou transformam a realidade conforme as
circunstâncias ou necessidades e é nesse contexto cultural que os meios de comunicação
passam a ter influência, pois através deles é possível alterar a percepção da realidade e causar
impacto na vida das pessoas em todos os níveis.
Se utilizados da maneira correta pelas instituições governamentais, pode-se mudar
o pensamento da população e gerar uma atitude positiva quando o assunto é repassar uma
informação na qual se deseja que seja “comprada” como verdadeira por parte dos receptores
da mensagem, cita-se o caso do CBMCE que através dos meios de comunicação em massa
mostrou a sociedade outras formas de assistir à população, instituindo projetos sociais que
foram copiados por outras instituições, dentro e fora do país, fazendo com que a popularidade
e índice de aceitação da corporação fosse elevada.
Em cada programação assistida vê-se um pano de fundo cultural sobre o qual se
passa o fato: uma determinada decoração, uma moradia, um jeito peculiar de comer, vestir,
etc, é repetido várias vezes durante um tempo e se fixa em nossas mentes e esse fenômeno faz
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com que a cultura transforme-se constantemente. Um exemplo claro é a moda, que é
modificada por tendências e repassada às pessoas através de propagandas e principalmente
das novelas, que fixam multidão frente à telinha nos horários nobres, fazendo com que estas
modifiquem seu pensamento sobre o que vestir. Percebe-se, portanto exemplos claros de que a
comunicação de massas altera o conceito das pessoas e nesse ponto tem-se que considerar a
forma como as ferramentas da comunicação são utilizadas pelas empresas para atingir tal
objetivo.
Com o passar do tempo e a velocidade em que se processaram as mudanças
culturais e comportamentais no mundo a partir do surgimento de meios como a TV, rádio e
principalmente, nos dias de hoje, a internet, um fenômeno começou a acontecer, o
desaparecimento e diminuição das instituições públicas perante a sociedade que passaram a
desvalorizar suas ações, isso quando estas são reconhecidas perante aquela, o que não
acontece na maioria das vezes, como será apresentado no capítulo metodologia deste trabalho,
e em contrapartida vê-se o aceleramento da presença maciça das empresas privadas dentro dos
lares através de propagandas bem elaboradas e que atingem um público bastante expressivo
através dos meios de comunicação.
Por conta desse crescimento das empresas em detrimento da imagem das
instituições públicas estas se viram na necessidade de utilizar-se dos mesmos processos
comunicacionais daquelas para levar ao conhecimento da sociedade às suas ações, tentando
dessa forma reverter o quadro negativo de desconhecimento perante a sociedade.
Conforme De Fleur (1993 apud Cavalcante, 2008, p. 11):

As instituições devem pensar suas comunicações, de forma a utilizar a comunicação
humana como um meio de alterar o senso comum em prol da divulgação de suas
ações e rotinas junto aos veículos de comunicação de massa.

Trabalhando de forma eficaz, utilizando os meios de comunicação, que são
formadores de opinião, deve-se mostrar a população cearense que a DC não é uma instituição
que só se faz presente na hora do desastre, mas também no período de normalidade, tornando
seu papel relevante perante a sociedade.
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De acordo com Kunsch (2003 apud CAVALCANTE 2008, p. 11) trazendo o
conceito de instituição:
Um organismo vivo, produto de necessidades e pressões sociais, valorizada pelos
seus membros e pelo ambiente, portadora de identidade própria, preocupada não
somente com lucros ou resultados, mas com a sua sobrevivência e perenidade e
guiada por um claro sentido de missão.

Ainda, segundo Kunsch (2003 apud CAVALCANTE 2008, p. 11) afirma que “é
importante que as organizações tornem produtivos os conhecimentos”, ou seja, é preciso que
as organizações produzam algo de benéfico aos outros com seus conhecimentos fazendo-se
presente com suas ações no meio da população para que estas conheçam seus valores e
cultura, do contrário àquelas continuaram no anonimato, sendo conhecidos os seus atos
apenas pelos seus integrantes.
Seguindo a ótica de Kunsch (2003 apud CAVALCANTE 2008, p. 11) a DC do
Ceará deve produzir informações que sejam proeminentes à sociedade de forma a demonstrar
seu valor, e despertar na mesma um sentimento de preocupação consigo e com os outros e
gerar em suas mentes a seguinte indagação: “o que posso fazer para contribuir com a
diminuição dos desastres?” principalmente neste momento, em que a instituição cresceu
consideravelmente, por conta das enchentes de 2009 ocorridas no estado, ainda que não possa
ser feito nada para diminuir os desastres naturais, mas, pelo menos, mitigar a incidência das
ocorrências por causas antropogênicas.
É nesse caminho, utilizando-se também das mesmas formas de se comunicar com
seu público alvo, as quais serão abordadas a seguir, que as instituições têm aparecido perante
a população, mostrando suas ações, culturas e valores à população, mostrando que as
instituições são tão importantes quanto às organizações privadas no contexto social.
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3.2 Ferramentas da Comunicação

De acordo com Sampaio (2003, p. 252) as empresas para se comunicar com seus
consumidores, divulgar seu nome, promover seus produtos, incentivar suas vendas ou
quaisquer outros objetivos da comunicação, utilizam a ferramenta propaganda, porém essa
ferramenta se torna melhor utilizável se atrelada a outras.
No entanto, as instituições públicas, e inclusa neste rol encontra-se a DC,
utilizam-se também desse meio para mostrar seu produto (prestação de serviços), ao
consumidor (sociedade como um todo), no intuito de se tornar reconhecida e presente nos
lares.
Para melhor se apresentar a DC à população cearense devem ser consideradas as
seguintes formas de comunicação:


Promoção – Realização de qualquer ação ou evento de comunicação com o
objetivo de promoção da instituição. Tem-se como exemplo as campanhas
institucionais para arrecadação de donativos para vítimas de catástrofes, etc.



Incentivos – Forma específica de promoção que visa o público interno fazendo
com que os mesmos busquem atingir os objetivos da instituição. Exemplos:
viagens, bolsas de estudo, etc.



Marketing - Conjunto de estratégias e ações que provêem o desenvolvimento,
o lançamento e a sustentação dos serviços da instituição. Exemplos:
comerciais, anuncios, etc.



Relações Públicas – Modalidade da comunicação que tem como função o
estabelecimento e a manutenção adequada entre a instituição e todas as pessoas
com as quais se relaciona. Exemplo: propaganda institucional que é uma
expressão de relações públicas e deve esta integrada à política de
relacionamento público estabelecido pelo anunciante.



Assessoria de Imprensa – Divulgação de fatos, informações ou qualquer
dados da instituição através dos veículos de comunicação. Exemplo: nota
pública de divulgação de determinada ação da instituição, esse tipo de peça é
produzida pela própria instituição.
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Para melhor entender o uso das ferramentas citadas no parágrafo anterior tome-se
como exemplo as enchentes de 2009 no estado do Ceará:
1. Promoção: a campanha implementada pela DC intitulada de “Força Solidária”
com o objetivo de arrecadar donativos para o atendimento às vítimas do desastre e que
levantou 2.548 toneladas de alimentos, além de roupas, colchões e material de limpeza;
2. Marketing: anúncio da campanha “Força solidária” para arrecadação de
donativos;
3. Assessoria de imprensa: divulgação da situação dos municípios afetados e
quantitativo de alimentos arrecadados e distribuídos, bem como os municípios beneficiados.

Observe que, no período de resposta ao desastre ocorrido no Ceará, faltou a
utilização de algumas formas que poderiam ter sido utilizadas a fim de apresentar ainda mais
a instituição à sociedade cearense, como incentivos, através da recompensa (medalhas e
outros) ao pessoal envolvido no desastre para mostrar o reconhecimento da instituição aos
serviços prestados pelos mesmos; relações públicas, através da produção de propaganda
institucional evidenciando a ações que estavam sendo implementadas naquele momento.
É bom frisar que as formas de comunicação citadas devem ser utilizadas, quer seja
no período de normalidade ou anormalidade, para atestar que a instituição não é apenas para o
período de desastre.

Já a propagada, Conforme Sampaio (2003, p.258) possui as seguintes peças de
comunicação:
 Anúncio – peça da comunicação gráfica veiculada em jornais, revistas e outros
meios de comunicação semelhantes.
 Comercial – Peça da comunicação cinemática, feita em filme ou videoteipe,
utilizada em cinema e televisão.
 Fonograma – Peça da comunicação sonora para rádio ou veículo semelhante.
Pode ser uma mensagem falada com fundo musical (spot) ou canção ou musica
com mensagem publicitária (jingle).
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 Cartaz – Peça da comunicação gráfica utilizada das mais diversas formas, em
muros, paredes, veículos automotores, painéis, etc.
 Hot Sites e Banners – Peça de comunicação utilizada na internet.

Através da combinação dessas peças da propaganda com outras formas de
comunicação já explanadas é possível realizar uma campanha de orientação da população,
com o intuito de atingir os objetivos propostos pela DC.
De acordo com Sampaio (2003, p. 261) essa campanha diferencia-se do anúncio
ou do comercial isolado pela maior quantidade e integração das peças de comunicação
utilizadas, pela coordenação dos esforços e pela existência de um tema de campanha. Este é
um slogan ou lema, no caso de instituições o lema, frase, conceito visual, gráfico ou sonoro
que resume a essência do posicionamento de uma marca.
Pode-se citar como exemplo de tema de uma possível campanha da DC no Estado
do Ceará o seguinte lema: “Defesa Civil somos todos nós”.
Vale salientar que não se pode forçar a mente do cidadão com o uso abusivo das
ferramentas, diferentemente das empresas que se utilizam dessa prática, pois segundo
Riccordi (2008, apud CAVALCANTE, 2008, p. 15) o cidadão difere do consumidor:

A primeira afirmação a ser feita aqui é a distinção entre consumidores/clientes e
cidadãos. “Cidadãos” e “consumidores” são conceitos diferentes. O cidadão
transcende o consumidor. Em relação aos bens (obras e serviços) públicos, cidadãos
não são consumidores, mas sim detentores de direitos.

Por isso é preciso fazer uma análise apurada da forma de propagação das
informações institucionais para os cidadãos, pois somente desta forma se conseguirá extrair
deles a motivação necessária a participação das campanhas implementadas que necessitem de
sua colaboração.
Sendo assim, a comunicação social do ponto de vista da gestão das ações de
defesa civil, deverá se focar nas técnicas de transmissão da informação, os impactos sociais
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advindos dessa informação e os aspectos comunicacionais e tem como objetivo estabelecer os
canais com vistas à promoção e aperfeiçoamento da relação entre a DC e a sociedade. De
modo que essa comunicação não deve ser feita com intuito de promoção pessoal e sim, o
reconhecimento e valorização da instituição.
Não há como promover o reconhecimento das atividades da DC se não procurar,
em um primeiro momento, difundir da marca e imagem organizacional, pois é através destas
ferramentas que será mostrada a instituição a sociedade.
Conforme Kotler (2003, p.117) a marca organizacional é representada pela
qualidade, inovação, serviços aos clientes ou qualquer outra coisa, e é através dela que a
população passa a conhecer e aprovar a instituição.

O bom desempenho desta é

importantíssimo para se firmar a imagem institucional.
Diante do pensamento de Kotler (2003) a marca da DC seria definida pelas
diversas atividades executadas por este órgão, como palestras sócio-educativas, projetos
sociais envolvendo a população, mapeamento das áreas de risco dentre outros.
Para Corrado (1994) explicando sobre imagem institucional diz:

Qualquer abordagem realista de análise organizacional deve ser iniciada a partir da
premissa de que organizações podem ser muitas ao mesmo tempo. (...) As
organizações são complexas, ambíguas e paradoxais. A análise baseada em
metáforas (nas imagens que a perpassam) é um meio para ampliar os processos de
reflexão, de tal forma que possibilita ler a mesma situação de múltiplas perspectivas,
e de maneira crítica, bem como devidamente informada.

Pode-se definir imagem institucional como a imagem que uma organização
transmite e pela qual é reconhecida pelos seus atos públicos. Numa sociedade como a de hoje
em que “uma imagem vale mais que mil palavras” e que se está constantemente exposto a
uma enorme quantidade de sensações visuais, a imagem ganha importância fundamental na
comunicação. O peso desta imagem já vem sendo medido através do balanço social das
mesmas.
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Baseado na explanação de Kotler (2003) e Corrado (1994) a imagem seria como a
população vê e o que ela espera da DC, bem como sua análise crítica acerca das atividades
desempenhadas pela organização.
O cuidado com esta imagem é normalmente tarefa do profissional de relações
públicas, que através de mecanismos intangíveis, mas de práticas bem reais, administra-a,
incutindo-lhe valor e presença constante. Diante dos formadores de opinião (mídia, governo,
consumidores e outros públicos), este profissional procura investir sobre as necessidades
secretas que estes possuem, ganhando pontos para a instituição diante deles, mas sempre
respeitando a missão e filosofia da mesma, dentro dos princípios da verdade e transparência
dos fatos e através de seu trabalho será possível mensurar o reconhecimento e aprovação da
população tal qual ocorre com instituições como o Corpo de Bombeiros, Secretária da Saúde e
outros.
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4 REATIVIDADE VERSUS PROATIVIDADE NAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Uma visão pró-ativa envolve o constante monitoramento do ambiente, antecipandose às mudanças e criando, assim, ambientes mais adequados e adaptados às
necessidades da organização. Em contrapartida, uma postura reativa, caracteriza-se
por estar constantemente respondendo às pressões ambientais, ao mesmo tempo em
que busca controlar e impedir o máximo possível que tais pressões consigam atingir
a organização, caracterizando uma postura defensiva em relação à mudança.
(BASTOS et al. 2007)

Esse é o discurso do momento, onde as instituições tentam se antecipar as
mudanças, alterando assim a cultura organizacional, saindo de uma cultura reativa para uma
proativa. Vê-se comumente chefes de organizações, principalmente aquelas que trabalham
com a sinistrologia, como as Forças armadas, Defesa Civil, Corpos de Bombeiros e Policia
militar utilizando-se desses termos para delinear o novo modelo de gestão que buscam essas
instituições, a proatividade.
O conceito de reatividade tem ligação direta com a 3ª lei de Newton que diz: “para
toda ação existe uma reação” e o mesmo foi o ponto chave das organizações já mencionadas
durante muito tempo. Só que, a partir de estudos feitos dentro dessas instituições chegou-se a
conclusão que se gastava muito com essa cultura, já que as corporações ficavam esperando
acontecer alguma calamidade para poder agir. Essa situação de reatividade gerava estresse nos
integrantes da forças que eram bastante “sugados” nos períodos de intenso trabalho e também
na população, que exigia mais agilidade nas ações, sem contar que, suas atividades não eram
reconhecidas pela população, já que ficavam só no âmbito institucional e não eram repassadas
à sociedade.
Chegar ao patamar de uma cultura proativa é o objetivo de toda e qualquer
instituição, e tem sido imensa esta busca. Em países que já conseguiram implantar
intrinsecamente os conceitos de proatividade viram os seus gastos caírem com a resposta aos
desastres e reconstrução dos cenários destruídos, já que os mesmos investem na diminuição
das vulnerabilidades da população através da prevenção com palestras sócio-educativas,
capacitação da população e do pessoal das organizações que trabalham com as calamidades e
preparação de planos operacionais e de contingência.
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Pode-se citar como exemplo de um país que pratica a cultura proativa, o Japão,
que convive com constantes terremotos há muito tempo e que, através dos danos e prejuízos
causados por esse tipo de desastre, aprenderam ao longo dos anos a conviver com esse
sinistro.
Antigamente, toda vez que ocorria um terremoto de grandes proporções no país
nipônico, morriam muitas pessoas e o número de feridos, bem como a destruição, era bastante
expressivo. A partir de estudos feitos por cientistas japoneses, o país passou a desenvolver
construções inteligentes, prédios com molas na estrutura, palestras e um sistema de alerta
atualizado que prevê sismos e tsunamis para avisar a população. Essas medidas estruturais e
não estruturais contribuíram e muito para a diminuição da vulnerabilidade da população.
Outro exemplo de cultura proativa implementada é nos Estados Unidos que tem
um sistema de alerta e alarme contra tornados, tsunamis e terremotos, sem contar a preparação
da população norte-americana frente aos sinistros.
Este objetivo que está estampado na PNDC é o alvo das organizações de defesa
civil espalhados pelo Brasil, que tentam incansavelmente a implantação e mesmo após 5
(cinco) anos da Política, ainda não conseguiram, pois, estão focados apenas nos objetivos e
esquecem que precisam firmar uma marca e uma imagem no seio da população, aplicando
ferramentas preventivas e de preparação para que a sociedade não veja a DC apenas como a
instituição da entrega de cestas básicas, colchões e outros no período de enchentes e água
potável no período de seca.
Observa-se que a implantação da cultura da proatividade está intimamente ligada
à situação de como essas informações chegarão à população e por isso se faz necessário levar
ao conhecimento da sociedade as ações da DC de forma que estes recebam e aceitem a
informação, sentindo-se capazes de contribuir com a segurança global da população.
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4.1 Ações Reativas de Defesa Civil

Quando um município decreta, e tem reconhecido nos níveis superiores do Sistema
5
Nacional de Defesa Civil (SINDEC), uma situação de emergência (SE) ou estado
6
de calamidade pública (ECP), em última instância sinaliza a constatação da
vulnerabilidade institucional, ou seja, uma incapacidade em lidar, preventiva ou
preparativamente, com um evento ameaçante o que, ao fim e ao cabo, engendra a
materialização de danos ao cidadão ali inserido. (VALENCIO et al. 2009, p.6)

Como o próprio nome sugere, reatividade no âmbito da defesa civil, seria
aguardar o desastre acontecer para, só a partir deste momento, agir. A reatividade reporta-se à
reação a uma ação ocorrida e esta cultura é o que se observa na atual DC do Ceará, em âmbito
estadual e municipal. Fazendo com que a instituição trabalhe nas conseqüências do desastre
ao invés das causas.
Mesmo passados 5 (cinco) anos da implementação da PNDC no país, observa-se
que o constante no Manual de Planejamento de Defesa Civil, ainda não está amplamente
difundido nos estados, caracterizando as ações de defesa civil como reativas.
As ações executadas pela CEDEC Ceará e demais COMDECS apontam para esse
cenário cultural retrogrado, conforme observa-se a seguir:
1. Falta um plano diretor em defesa civil no estado e municípios;
2. Faltam planos de contingência e operacional dos desastres ocorridos nos
municípios cearenses, com o intuito de preparar a população para as possíveis
calamidades que venham ocorrer;
3. A incursão dos técnicos da CEDEC Ceará ao interior do estado para difundir a
cultura de defesa civil, ainda é pouco visível, em contrapartida o engajamento
das COMDECs com as ações de defesa civil é mínimo, e estas esperam que a
CEDEC Ceará faça todo o trabalho que é de competência das mesmas, como
por exemplo, preenchimento de documentação relativa a desastres ocorridos
no município, palestras e outros;
5

Situação de emergência: Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por
desastre, causando danos suportáveis à comunidade afetada.
6
Estado de Calamidade Pública: Reconhecimento legal pelo Poder Público de situação anormal, provocada
por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes.

49

4. Por conta da falta de presença dos técnicos da CEDEC e pessoal das
COMDECS em ações que visem tornar conhecidas as ações da DC, a
população não sabe qual papel desempenhar diante das situações de desastre;
5. Ainda é mínima a estrutura da CEDEC, que não tem verba específica para
trabalhar os dois primeiros norteadores das ações de defesa civil: prevenção e
preparação, ficando a seu dispor apenas parte da verba destinada ao CBMCE;
6. Falta uma estrutura multidisciplinar dentro da CEDEC Ceará, embora haja
mão-de-obra especializada dentro da corporação, que pode ser aproveitada,
tal qual ocorre em países desenvolvidos;
7. Ausência de projetos que visem o desenvolvimento sustentável, o cuidado com

o meio ambiente, redução de desastres e voluntariado;
Como se pôde ver, ainda há muitos passos a serem completados para que a cultura
reativa dê lugar à proativa, embora sinais de mudança já possam ser vivenciados, pelo menos
na CEDEC Ceará e espera-se que os objetivos sejam alcançados e contaminem todo o estado,
fazendo com que o Ceará seja reconhecido dentro do cenário nacional como um estado
investidor na cultura prevencionista, reduzindo consideravelmente os efeitos dos desastres que
o atingem.

4.2 A Proatividade e a Defesa Civil Ideal

Durante muito tempo, tal qual ocorrido com instituições que trabalham com o
atendimento às vítimas de desastre, como Exército e Corpos de Bombeiros, a Defesa Civil se
colocava em uma posição acomodada de aguardo do sinistro para começar a desempenhar
suas atividades. Isso gerava um descontentamento por parte da população, principalmente
àquela envolvida diretamente no cenário de desastre e acarretava em desgaste do poder
público por conta da cobrança da população por soluções imediatas.
Esse problema despertou nos profissionais de defesa civil a vontade de mudar a
cultura na tentativa de se mitigar os efeitos das calamidades e na CEDEC Ceará, não foi
diferente, algumas medidas já tomadas pelo atual Coordenador Executivo em comum acordo
com o Coordenador Geral surtiram efeito positivo perante a sociedade.
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A primeira medida foi enviar um efetivo de 22 profissionais da CEDEC para
participar do V Seminário Internacional de Defesa Civil (DEFENCIL), realizado em
novembro de 2009, em São Paulo (CEDEC Ceará, 2009). Essa medida pode ser vista como
forma de capacitar o pessoal e também como forma de incentivo para que os mesmos sintamse motivados a desempenhar suas funções com eficiência e eficácia.
A segunda medida foi o envio dos técnicos para mobilização das prefeituras à
realização das etapas municipais da I Conferência Nacional de Defesa Civil (CNDC), onde
através do trabalho realizado pelos profissionais de modo geral, em especial os técnicos que
foram para o contato direto com prefeitos e coordenadores de defesa civil, foram realizadas
164 (cento e sessenta e quatro) conferências municipais, no período de dezembro de 2009 a
janeiro de 2010 (CEDEC Ceará, 2010)..
Esse evento contou com os técnicos da CEDEC Ceará como palestrantes para
pessoas ligadas à gestão municipal, representantes da COMDEC local e sociedade civil. O
reflexo desse trabalho de mobilização e palestras foi evidenciado na etapa estadual, ocorrida
em março de 2010, onde a instituição estadual elegeu dois técnicos, com o maior percentual
de votos entre os presentes, como delegados para representar o estado do Ceará na etapa
nacional.
Outro ponto importante foi a criação, no inicio do ano de 2010, do Fundo Estadual
de Defesa Civil, regulamentado por lei específica, que estipula o montante de 5 (cinco)
milhões de reais para uso em casos de desastre que venham ocorrer no estado. (CEARÁ,
2010)
Embora acanhadas, as medidas tomadas pela defesa civil estadual já demonstram
mudança de postura frente à cultura existente. A partir das medidas implementadas vê-se que
algo já foi feito, e isso gera uma expectativa nos profissionais da defesa civil por todo o
estado.
Porém, para se atingir o objetivo geral deste trabalho é preciso se investir mais nas
ações, na tentativa de capacitar os profissionais de defesa civil de modo geral, melhorar a
estrutura das instituições de defesa civil e principalmente, ações que visem aproximar
sociedade e instituição.
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A eficiência da Defesa Civil está, enquanto sistema perito, condicionada à presença
de algumas variáveis que são fundamentais na gestão do risco e do desastre. Essas
variáveis são capacidade técnica, quadro ativo, articulação interinstitucional e
envolvimento da comunidade. (VALENCIO et al. 2009, p. 168)

Para se conseguir atingir o nível de eficiência nas ações de defesa civil, tornandoa ideal dentro do contexto local se faz necessário ser mais atuante no cenário prevencionista,
através do planejamento de ações, utilizando-se para isso o constante no Manual de
Planejamento de Defesa Civil, que orienta a consecução dos planos diretor, contingencial e
operacional; palestras sócio-educativas no intuito de preparar a população em assuntos como
prevenção a acidentes domésticos, primeiros socorros, coleta seletiva do lixo, cuidados com o
meio ambiente e outros, bem como motivar a população ao voluntariado, a partir do núcleos
comunitários de defesa civil (NUDEC) e não esquecendo da parte da prestação de contas,
utilizando-se das ferramentas comunicacionais para tornar suas ações visíveis perante a
sociedade, despertando o interesse daqueles que ainda não estão envolvidos no processo de
reeducação cultural relativo às atividades de defesa civil.

A legitimidade externa da Defesa Civil, ou seja, perante a população, é construída
no envolvimento com a comunidade. A Defesa Civil se transforma em um ponto de
acesso (GIDDENS, 1991) do Estado com a sociedade se permite a construção
participativa das ações de preparação e de socorro como, por exemplo, no
desenvolvimento conjunto de um sistema de alarme que possa ser implementado nas
várias comunidades. (VALENCIO et al. 2009, p.169)

Segundo Valencio (2009) só se é possível transformar a cultura atual da defesa
civil com a participação efetiva da sociedade, através da prevenção, preparação e por que não
no momento da resposta. Trazendo a sociedade para próximo da defesa civil, instituindo ações
de preparação dessa mesma sociedade para os desastres.
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5 ESTUDO DE CASO: A ATUAL IMAGEM DA DEFESA CIVIL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ

Somos um Corpo de Bombeiros que entendeu que as ações sociais têm que ser
sentidas, aplicadas e avaliadas. Não existe mais aquela visão do Corpo de
Bombeiros aquartelado e a mercê do sofrimento provável das pessoas. Hoje a
Instituição interage e aprende com o ser social, contudo, deve ter uma base
comunicacional sólida e capaz de orientar, informar e comunicar o cidadão. De nada
adianta o Corpo de Bombeiros ser um efetivo membro do contexto social, se não
puder efetivar um código reconhecido de comunicação com esse mesmo cidadão.
Assim é que se forma a imagem da Corporação.
(MELO, 2008 apud
CAVALCANTE, 2008)

Um caso bastante conhecido da cultura proativa no Estado do Ceará é
representado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que é reconhecido, atualmente, por suas ações
em todos os níveis da sociedade. No ano de 2004, a pedido do Comandante Geral que
instituiu a assessoria de comunicação do CBMCE foi iniciado um projeto de utilização do
rádio como forma de divulgar suas rotinas institucionais e, principalmente, para a formação de
uma cultura prevencionista. Dar-se-ia então o início de um novo marco na história da
corporação, o Programa PREVENÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO, que tinha como objetivo
orientar as comunidades através de ações preventivas, com informações sobre prevenção a
acidentes.
Logo em seguida, no mesmo ano, iniciou-se outro programa de rádio na AM 860,
o programa PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR com o mesmo foco do primeiro, e
teve seu nome mantido pelos dois anos seguintes.
Em paralelo, no segundo semestre de 2004, outro projeto com atitude
prevencionista foi lançado, idealizado pelo Comandante Adjunto, o projeto BOMBEIROS
COM VOCÊ que tinha como objetivo visitas domiciliares para orientar a população no tocante
ao uso correto do gás liquefeito de petróleo (GLP), o conhecido gás de cozinha, nessas visitas
eram verificadas mangueiras, posição de instalação do gás e repassadas informações de como
instalar, melhor local, bem como o que fazer em casos de vazamento.
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A partir de novembro de 2006, o programa de rádio passou a se chamar SAÚDE,
BOMBEIROS E SOCIEDADE, que fazia referência a um projeto de mesmo nome e que
beneficiava mais de 50.000 pessoas da 3ª idade com atividades recreativas e de melhoria da
auto-estima em todo o Ceará.
Embora o programa tivesse boa audiência, não atingia muitas pessoas por está
sendo transmitido através da freqüência de amplitude modulada (AM) e buscou-se então
colocá-lo nas ondas mais ouvidas pela população cearense a freqüência modulada (FM) e em
2008 o programa foi transferido para a FM Dom Bosco, sempre mantendo o foco da
prevenção, só que dando uma nova roupagem ao programa através de novos quadros.
O programa foi dividido em seis quadros, momento de prevenção, fala
comandante, a notícia como ela é, plantão 193, entrevistado do dia, e momento de reflexão.
Além dos quadros fixos, o programa ainda interagia com os ouvintes, abrindo os telefones às
suas participações.
Outros projetos vieram a ajudar ao objetivo de alcançar o reconhecimento de toda
a população cearense, como:
 Projeto Mil (PROMIL) – promove cursos profissionalizantes a população em
geral;
 Projeto de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais: Deficientes
Visuais (1º Código de segurança contra incêndio em braille no Brasil);
 Salvando com Libras (surdos e mudos) – projeto de orientação de prevenção a
acidentes para surdos e mudos;
 Projeto Surf-Salva – projeto de salvamento a afogados em parceria com os
surfistas;
 Projeto Formação de Guardas Vidas – projeto que forma profissionais guardavidas;
 Projeto Grupo de Escoteiros João Nogueira Jucá – projeto de escotismo para
jovens e adolescentes;
 Projeto Educativo de Literatura de Cordéis – conta causos da caserna sobre
forma de cordel;
 Projeto Brigadistas Juvenis – projeto que capacita jovens à prevenção;
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 Projeto Aleitamento Materno – projeto que visa à captação de leite materno
diretamente na casa da doadora;
 Projeto Jovem Bombeiro Voluntário (JBV) – projeto de treinamento e
capacitação de jovens com ações prevencionistas
 Projeto Capitão Tocha – revista de ação em quadrinhos;
 Palhaços Faísca e Fumaça – Forma lúdica de orientação à prevenção com
palhaços.
Esses projetos, juntamente com os programas de rádio e uma assessoria de
comunicação capacitada e possuidora de um bom relacionamento com a mídia de massa,
fizeram com que a credibilidade do CBMCE fosse ampliada, atingindo toda a população, se
fazendo conhecida por suas atividades em todo estado e ações como essa são necessárias,
também, à Defesa Civil do estado do Ceará, para que a instituição passe a ter uma posição de
destaque junto à sociedade cearense tal qual o ocorrido com o Corpo de Bombeiros.
Vê-se que o CBMCE conseguiu se mostrar proativo perante a população e esta é a
imagem que se deseja alcançar com a defesa civil, através de ações prevencionistas mais
efetivas diante da sociedade.
Busca-se com isso dirimir conflitos existentes no que é competência e
atribuições da CEDEC Ceará e as COMDECs dos municípios cearenses, e também fazendo a
população entender que possuem uma parcela de contribuição a dar em cada ação
implementada pela defesa civil, seja ela estadual ou local.
O presente estudo de caso pretende mostrar ao leitor a possibilidade de colocar em
prática projetos que visem melhorar a imagem institucional da defesa civil, percorrendo os
temas: desenvolvimento sustentável e responsável, a proteção ambiental, a redução dos
desastres e o bem-estar social.
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6 METODOLOGIA

Conforme Raupp e Beuren (2003, p. 76) apresentado o trabalho quanto à
delimitação do tema, problemática, objetivos e justificativa deve-se mostrar os procedimentos
metodológicos utilizados na pesquisa com seus delineamentos no sentido de articular planos e
estruturas a fim de obter respostas para o problema estudado. Entenda-se por delineamentos,
segundo Kerlinger (1980 apud Raupp e Beuren, 2003, p.94) passos seguidos pelo pesquisador
no intuito de norteá-lo em busca de resposta para determinado problema.
Os procedimentos metodológicos segundo Rauup e Beuren (2003, p. 79) possuem
diversas tipologias de delineamentos que foram agrupadas em 3 (três) categorias assim
definidas:
- Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.
- Quanto aos procedimentos: estudo de caso, levantamento, pesquisa bibliográfica,
documental, participante e experimental.
- Quanto à abordagem: pesquisa qualitativa e quantitativa.
Diante do exposto a tipologia quanto aos objetivos utilizada na monografia foi de
caráter descritivo e exploratório, pois se tentou através de literatura variada, manuais técnicos,
sites institucionais, estudo de caso e pesquisa de campo apresentar a problemática do tema
proposto.
Gil (1999 apud Raupp e Beuren, 2003, p.80) diz que a pesquisa exploratória é
desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato,
principalmente quando o tema é pouco explorado e a pesquisa descritiva descreve
características de determinada população, utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de
dados.
Já, conforme Andrade (2002 apud Raupp e Beuren, 2003, p.80) a pesquisa
exploratória ressalta algumas finalidade primordiais, como: proporcionar maiores informações
sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a
fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque
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sobre o assunto e a pesquisa descritiva preocupa-se em observar, analisar, classificar e
interpretar os dados, sem a interferência do pesquisador.
Quanto aos procedimentos, que é a maneira pela qual é conduzido o estudo
para se obter os dados (Raupp e Beuren, 2003, p. 83), o trabalho apresentou-se como
levantamento que de acordo com Gil (1999 apud Raupp e Beuren, 2003, p. 85) se caracteriza
pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, utilizando os
dados colhidos em uma amostra da população para apresentação da problemática e estudo de
caso que se caracteriza pelo estudo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir
conhecimentos amplos do mesmo (GIL apud RAUPP e BEUREN, 2003, p.73).
Referente à classificação quanto à abordagem do problema a pesquisa foi
quantitativa, que de acordo com Richardson (1999 apud Raupp e Beuren, 2003, p. 92):

Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as
mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como
coeficiente de correlação, análise de regressão etc.

Foi aplicado um questionário, no período compreendido entre dezembro de 2009 e
janeiro de 2010, contendo 9 (nove) questões de forma objetiva em um universo de 100 (cem)
pessoas de faixa etária variando entre 20 (vinte) e 70 (setenta) anos, escolhidas de forma
aleatória, com o intuito de provar em números e pontos percentuais a falta de conhecimento
das ações de defesa civil por parte da população,
A partir da coleta e compilação dos dados pode-se ter um reflexo de quanto à
população sabe pouco sobre o tema “defesa civil”, pois os valores obtidos somados à prática
do autor vivida em suas incursões ao interior do estado, em contato direto com a população,
atesta a teoria explanada neste trabalho.
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objeto de um trabalho monográfico é a sistematização metódica e objetiva de
informações fragmentadas, seguida da identificação de suas relações e sequências
repetitivas, com vista em descobrir respostas para determinada questão-problema.
Assim o processo de coleta, análise e interpretação dos dados busca regularidades ou
padrões de associação de dados que não sejam idiossincráticos7 aos fatos que estão
sendo examinados, mas comum a toda categoria de fatos semelhantes. (COLAUTO
E BEUREN, 2003, P. 117)

A pesquisa de campo apresentada no levantamento científico proporcionou uma
apuração prática do desconhecimento da população cearense no tocante às ações da Defesa
Civil, tanto estadual como municipal, ainda que o universo questionado apresente pouca
expressividade, pois segundo Colauto e Beuren (2003, p. 117):

Em geral, é impossível obter informações de todos os elementos ou indivíduos que
se pretendem estudar, seja em função da numerosidade de dados, da relação custobenefício, da limitação de tempo ou da acessibilidade aos dados. Para isso, a
pesquisa cientifica pode buscar a identificação dessas relações por meio do estudo
de apenas uma parte dos elementos que formam o universo.

Por isso, o universo questionado referenda a pesquisa demonstrando em números
o que se vê na prática dentro do estado do Ceará quando o assunto é defesa civil e suas
atividades.
Aplicado o questionário ao público escolhido de forma aleatória, de ambos os
sexos, na faixa etária entre 16 e 65 anos, foi procedida uma descrição e análise dos dados
coletados e, como conseqüência, obteve-se os seguintes resultados:

QUESTÃO 1: Você conhece a Defesa Civil do Estado?

7

Idiossincráticos: reforça o fato que outros indivíduos reagiriam de modo diferente, ou não reagiriam, e que a
reação é individual e baseada em uma condição específica daquele que sofreu a reação.
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TABELA 1: Conhecimento sobre a Defesa Civil do Estado I
Você conhece a Defesa Civil do Estado

Respostas obtidas

Percentual (%)

Sim

34

34

Não

65

65

Não respondeu

1

1

TOTAL

100

100

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 5 - Gráfico das respostas da questão 1
Fonte: Paiva Junior, 2010

QUESTÃO 2: A que órgão está ligada a Defesa Civil do Estado?
TABELA 2: Conhecimento sobre a Defesa Civil do Estado II
A que órgão está ligada a Defesa Civil do Estado

Respostas obtidas

Percentual (%)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

39

39

Secretaria do Meio Ambiente (SEMACE)

16

16

Secretaria da Infra-Estrutura (SEINFRA)

9

9

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

35

35

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)

0

0

Nenhuma

1

1

Total

100

100

(STDS)

Fonte: Pesquisa do autor, 2009
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Figura 6 - Gráfico das respostas da questão 2
Fonte: Paiva Junior, 2010

A primeira e segunda questões visam avaliar o nível de conhecimento da
população questionada quando o assunto é a DC do Estado do Ceará, não sendo aqui
analisadas as ações. O intuito das questões foi saber dos questionados se os mesmos
conheciam e sabiam a que órgão estadual está ligada a DC. Analisando o gráfico 1, observa-se
que 65% dos pesquisados desconhecem a Defesa Civil e este número pactua com o resultado
obtido nas respostas da questão 2, quando 39% afirmam que a DC está ligada a STDS, reflexo
de ações do órgão em um passado bem próximo, quando a DC fazia parte da estrutura do
referido órgão. O fato de 35% dos pesquisados afirmarem na segunda questão que a DC está
ligada ao CBMCE, valor este próximo ao obtido pelo primeiro órgão citado, não elimina a
condição de desconhecimento da população, pois pelo simples fato da corporação está na
mídia nas situações de desastre, confunde o entrevistado na hora de direcionar seu
pensamento quando da situação de subordinação da DC.

QUESTÃO 3: A que órgão está ligada a Defesa Civil do Município?
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TABELA 3: Conhecimento sobre a Defesa Civil do Município I
Você conhece a Defesa Civil do Município?

Respostas obtidas

Percentual (%)

Sim

20

20

Não

75

75

Não respondeu

5

5

TOTAL

100

100

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 7- Gráfico das respostas da questão 3
Fonte: Paiva Junior, 2010

QUESTÃO 4: A que órgão está ligada a Defesa Civil do município?
TABELA 4: Conhecimento sobre a Defesa Civil do Município II
Você conhece a Defesa Civil do Município?

Respostas obtidas

Percentual (%)

Secretaria Municipal de Ação Social

46

46

Secretaria de Meio Ambiente (SEMAN)

10

10

Guarda Municipal (GM)

16

16

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

14

14

Todas

1

1

Nenhuma

13

13

TOTAL

100

100

(SEMAS)

(SEINF)

Fonte: Pesquisa do autor, 2009
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Figura 8 - Gráfico das respostas da questão 4
Fonte: Paiva Junior, 2010

A terceira e quarta questões tem a finalidade de avaliar o nível de conhecimento
da população questionada quando o assunto é a Defesa Civil do município, ainda não sendo
aqui analisadas as ações do órgão. O intuito das questões foi verificar o nível de
conhecimento dos questionados e se os mesmos conheciam e sabiam a que órgão estadual está
ligada a Defesa Civil do município. Não deixando de explanar que o órgão ao qual se
subordina a COMDEC varia de um município para outro, pois não existe ordenamento
jurídico regrando o órgão municipal que deve conter em sua estrutura a COMDEC.
No caso das questões aplicadas levou-se em consideração a COMDEC de
Fortaleza, Capital do Estado. Analisando o gráfico 3, observa-se que 75% dos pesquisados
desconhecem a Defesa Civil e este número é referendado na quarta questão, quando foi
indagado a qual órgão está ligada a COMDEC de Fortaleza,e obteve-se 46% de escolha da
SEMAS, quando a resposta certa seria GM, levando a uma situação de preocupação, pois a
população deve conhecer sua COMDEC e suas ações, bem como saber a quem e onde
procurar em caso de calamidade.

QUESTÃO 5: Você conhece as atribuições da Defesa Civil?
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TABELA 5: Conhecimento sobre as atribuições da Defesa Civil I
Você conhece as atribuições da Defesa Civil?

Respostas obtidas

Percentual (%)

Sim

32

32

Não

56

56

Nenhuma resposta

12

12

TOTAL

100

100

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 9 - Gráfico das respostas da questão 5
Fonte: Paiva Junior, 2010

A quinta questão teve como objetivo saber se os questionados conheciam as
atribuições da DC em qualquer nível e ao se obter 56% de respostas negativas e considerando
12% de pessoas que não responderam, tem-se 68% de pessoas da qual não conhecem as
atribuições ou nem mesmo preferem opinar, o que é muito preocupante, pois mostra que a DC
não está se fazendo presente para boa parte da população.

QUESTÃO 6: Marque a(s) alternativas que você considera atribuição (ões) da Defesa Civil.
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TABELA 6: Conhecimento específico sobre as atribuições da Defesa Civil
Marque a(s) atribuições da Defesa Civil?

Respostas obtidas

Percentual (%)

Entrega permanente de cestas básicas a

8

8

20

20

11

11

6

6

4

4

Vistoria em açudes, barragens e afins

6

6

Entrega de colchonetes, kit de limpeza às

15

15

Gerenciamento de abrigos temporários

12

12

Entrega temporária de cestas básicas às

9

9

4

4

4

4

1

1

100

100

vítimas de catástrofes
Retirada de famílias de área de risco para
locais seguros
Abastecimento de água às famílias afetadas
pela seca
Trabalho de Conscientização ambiental contra
a poluição
Palestras

educativas

sobre

prevenção

a

acidentes domésticos

vítimas de calamidades públicas

vítimas de catástrofes
Campanhas de conscientização em favor da
manutenção da lei de uso e ocupação do solo
Capacitação das comunidades com ações de
prevenção a acidentes, incêndios
Campanhas

de

conscientização

sobre

prevenção a acidentes de trânsito
TOTAL

Fonte: Pesquisa do autor, 2009
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Figura 10 - Gráfico das respostas da questão 6
Fonte: Paiva Junior, 2010
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A sexta questão pode ser considerada a pergunta chave do questionário, pois nela
estavam descritas as atividades da Defesa Civil, independente da esfera de governo, com
exceção da primeira opção: Entrega permanente de cestas básicas a vítimas de catástrofes,
que não caracteriza uma política pública da DC, já que está atividade seria uma forma de
assistencialismo e o órgão alvo de estudo, não realiza esse tipo de atividade, e sim, a ajuda
humanitária citada na nona opção: Entrega temporária de cestas básicas a vítimas de
catástrofes.
Os números por si só já mostram tudo, pois, se a população, de um modo geral,
conhecesse as atribuições da DC o resultado seria diferente do apontado. Os pontos
percentuais variaram entre 1 e 20% e se a sociedade conhecesse a fundo as atividades da DC o
resultado satisfatório seria de 90 a 100%, considerando que um ou outro munícipe não
soubesse descrever todas as ações.

QUESTÃO 7: Você sabe o que caracteriza uma situação de emergência?
TABELA 7: Conhecimento sobre Situação de Emergência (SE)

Respostas obtidas

Percentual (%)

Sim

37

37

Não

63

63

TOTAL

100

100

Você sabe o que caracteriza uma Situação
de Emergência?

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 11 - Gráfico das respostas da questão 7
Fonte: Paiva Junior, 2010
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QUESTÃO 8: Você sabe o que caracteriza um estado de calamidade pública (ECP)?
TABELA 8: Conhecimento sobre Estado de Calamidade Pública (ECP)

Respostas obtidas

Percentual (%)

Sim

38

38

Não

62

62

TOTAL

100

100

Você sabe o que caracteriza um Estado de
Calamidade Pública?

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 12 - Gráfico das respostas da questão 8
Fonte: Paiva Junior, 2010

As questões 7 (sete) e 8 (oito) foram formuladas para averiguar se os questionados
sabiam a diferença entre SE e ECP, já que comumente vê-se pessoas, até mesmo os repórteres
confundirem os termos, se referindo a situação de emergência como estado de emergência e
estado de calamidade pública como situação de calamidade pública, fazendo com que a
população não consiga distinguir uma definição da outra. Os índices negativos de 63% e 62%
referente a sétima e oitava questão respectivamente demonstram que a DC deve se preocupar
em informar a população de modo a dirimir esse tipo de conflito.
Castro (2007, p. 12 e 13) define:
Situação de Emergência (SE): Reconhecimento legal pelo Poder Público de situação
anormal provocada por desastres, causando danos suportáveis e superáveis pela
comunidade afetada.
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Estado de Calamidade Pública (ECP): Reconhecimento legal pelo Poder Público de
situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade
afetada, inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes.

Como se pôde ver, a diferença entre SE e ECP está na intensidade do desastre e
capacidade que o município, estado ou país tem de suportar os efeitos do mesmo sem precisar
de ajuda externa para trazer a normalidade ao local afetado.

QUESTÃO 9: Quais são as catástrofes que mais assolam os municípios cearenses?
TABELA 9: Conhecimento sobre os desastres que ocorrem no Ceará

Respostas obtidas

Percentual (%)

Chuva de granizo

0

0

Enchentes

40

40

Furacões

0

0

Tornados

0

0

Deslizamentos

6

6

Tsunamis

0

0

Secas

51

51

Abalos sísmicos

3

3

TOTAL

100

100

Quais são as catástrofes que mais assolam
os municípios cearenses?

Fonte: Pesquisa do autor, 2009

Figura 13 - Gráfico das respostas da questão 9
Fonte: Paiva Junior, 2010
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A nona questão procurou conhecer o nível de informação das pessoas pesquisadas
quanto às catástrofes que atingem o estado do Ceará, e embora a grande maioria tenha
apontado para as secas (51%) e enchentes (40%) restou aumentar os índices dos
deslizamentos, freqüentes nos municípios rodeado por serras, como Quixadá, Uruburetama e
outros, bem como os abalos sísmicos que são freqüentes na região de Sobral e Jaguaribe.
Os resultados da pesquisa de campo apontam claramente o nível de
desconhecimento da população quando o assunto são as ações da DC, bem como coloca o
órgão na posição de se fazer mais presente com todas as suas ações. Em contrapartida, os
resultados sugerem que os órgãos de defesa civil necessitam urgentemente tomar medidas
preventivas para se fazerem conhecidos por toda a sociedade civil, assim como fez o Corpo de
Bombeiros, pois só assim a cultura reativa dará lugar a proatividade e em conjunto se
apresentará uma sociedade prevencionista, em quem os órgãos de defesa civil podem contar
na hora de um possível desastre.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Resultado final apresentado na pesquisa não foi diferente do que se previa, pois
essa realidade é comum até em estados em que as ações de DC são mais presentes no meio da
população, no que dirá aqui no estado do Ceará, onde a população e as gestões municipais
estão acostumadas a serem assistidas de forma efetiva sempre que há uma catástrofe, muitas
vezes se eximindo de suas atribuições.
O que também preocupa é o fato de se ter uma legislação moderna, que serve de
cópia a outros países, mas não consegue ser posta em prática em sua totalidade, pois o lema
“Defesa civil somos todos nós” se resume aos integrantes da DC e boa parte da sociedade não
se sente responsável pelas catástrofes que atingem o estado, ainda que suas más ações perante
a natureza tenham uma parcela de contribuição.
Foram discutidas algumas ferramentas utilizadas pelo meio privado como forma
de se fazer presente no mercado e que, no caso de órgãos governamentais, tem a função de
promover a imagem e marca institucional, assim como se mostrou um exemplo que deu certo,
o do CBMCE, e através da pesquisa ficou demonstrado que a população desconhece a DC,
ainda que tenha ouvido falar algo sobre a mesma.
Aplicando-se as ferramentas comunicacionais corretas o quadro se inverterá e a
população entenderá que defesa civil é feita por todos, todos os dias, nos pequenos detalhes
que vão desde diminuição dos acidentes de trânsito, que já são considerados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como um caso de saúde pública, até o simples fato de não poluir o
meio ambiente, para evitar os alagamentos na cidade, bem como a proliferação de doenças
causadas por ratos, baratas etc.
Portanto se faz necessário organizar e implantar campanhas preventivas
utilizando-se dos meios de comunicação, palestras nas escolas, empresas etc. para mostrar a
população que eles podem ser um agente de defesa civil em sua casa, bairro ou trabalho. Para
assim poder diminuir os gastos com resposta e reconstrução e investir na prevenção e
preparação, pois segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, Maria Ivone Valente, “para
cada 1 (um) dólar gasto com prevenção economiza-se 6 (seis) com resposta e reconstrução”.
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9 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se, portanto, as seguintes ações práticas para a melhoria do nível de
conhecimento da população referente às ações da Defesa Civil estadual e municipal:

1. Capacitação do público interno do CBMCE para fazer com que
estes possam ser multiplicadores da cultura de defesa civil.

2. Preparação de peças publicitárias para disseminar a cultura
prevencionista no seio da população cearense, veiculando as mesmas nos diversos
meios de comunicação presentes no estado;

3. Ciclo de palestras com temas direcionados as ações da DC no
intuito de melhor preparar a população para que sejam agentes voluntários de
defesa civil;

4. Preparação de Cartilhas informativas com temas envolvendo defesa
civil a serem distribuídos em escolas, empresas, residências;
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APÊNDICE A – PESQUISA SOBRE A DEFESA CIVIL
1 – VOCÊ CONHECE A DEFESA CIVIL DO ESTADO?
(

) SIM

(

) NÃO

2 – A QUE ORGÃO ESTÁ LIGADA A DEFESA CIVIL DO ESTADO? (MARQUE UMA
OPÇÃO)
(

) SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (STDS)

(

) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMACE)

(

) SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (SEINFRA)

(

) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ (CBMCE)

(

) SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA)

3 – VOCÊ CONHECE A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO?
(

) SIM

(

) NÃO

4 - A QUE ORGÃO ESTÁ LIGADA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO? (MARQUE
UMA OPÇÃO)
(

) SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (SEMAS)

(

) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAN)

(

) GUARDA MUNICIPAL (GM)

(

) SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (SEINF)

5 – VOCÊ CONHECE AS ATRIBUIÇÕES DA DEFESA CIVIL?
(

) SIM

(

) NÃO

6 – MARQUE A(S) ALTERNATIVA(S) QUE VOCÊ CONSIDERA ATRIBUIÇÃO(ÔES)
DA DEFESA CIVIL?
(

) ENTREGA PERMANENTE DE CESTAS BÁSICAS A VÍTIMAS DE

CATASTROFES
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(

) RETIRADA DE FAMILIAS DE ÁREAS DE RISCO PARA LOCAIS SEGUROS

(

) ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS FAMILIAS AFETADAS PELA SECA

(

) TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL CONTRA A POLUIÇÃO

(

) PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENÇÃO A ACIDENTES

DOMÉSTICOS
(

) VISTORIA EM AÇUDES, BARRAGENS

(

) ENTREGA DE COLCHONETES, KIT DE HIGIENE AS VÍTIMAS DE

CALAMIDADES PÚBLICAS
(

) GERENCIAMENTO DE ABRIGOS TEMPORÁRIOS

(

) ENTREGA TEMPORÁRIA DE CESTAS BÁSICAS ÀS VÍTIMAS DE

CATASTROFES
(

) CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DA

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
(

) CAPACITAÇÃO DAS COMUNIDADES COM AÇÕES DE PREVENÇÃO A

ACIDENTES, INCÊNDIOS
(

) CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO A ACIDENTES

DE TRÂNSITO
7 – VOCÊ SABE O QUE CARACTERIZA UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA?
(

) SIM

(

) NÃO

8 – VOCÊ SABE O QUE CARACTERIZA UM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA?
(

) SIM

(

) NÃO

9 – QUAIS SÃO AS CATASTROFES QUE MAIS ASSOLAM OS MUNICIPIOS
CEARENSES?
(

) CHUVA DE GRANIZO

(

) DESLIZAMENTOS

(

) ENCHENTES

(

) TSUNAMIS

(

) FURACÕES

(

) SECAS

(

) TORNADOS

(

) ABALOS SISMICOS
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APÊNDICE B - QUADRO DE RESPOSTAS CORRETAS REFERENTE ÀS AÇÕES
DA DEFESA CIVIL (QUESTÃO 6)

AÇÕES DA DEFESA CIVIL
ENTREGA PERMANENTE DE CESTAS BÁSICAS A
VÍTIMAS DE CATASTROFES
RETIRADA DE FAMILIAS DE ÁREAS DE RISCO PARA
LOCAIS SEGUROS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS FAMILIAS AFETADAS
PELA SECA
TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
CONTRA A POLUIÇÃO
PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENÇÃO A
ACIDENTES DOMÉSTICOS
VISTORIA EM AÇUDES, BARRAGENS
ENTREGA DE COLCHONETES, KIT DE HIGIENE AS
VÍTIMAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS
GERENCIAMENTO DE ABRIGOS TEMPORÁRIOS
ENTREGA TEMPORÁRIA DE CESTAS BÁSICAS ÀS
VÍTIMAS DE CATASTROFES
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM FAVOR DA
MANUTENÇÃO DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPACITAÇÃO DAS COMUNIDADES COM AÇÕES DE
PREVENÇÃO A ACIDENTES, INCÊNDIOS
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
PREVENÇÃO A ACIDENTES DE TRÂNSITO
FONTE: Pesquisa feita pelo autor na PNDC, 2007

SIM

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NÃO
X
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APÊNDICE C - QUADRO DE RESPOSTAS CORRETAS REFERENTE ÀS
CATASTRÓFES QUE MAIS ATINGEM O ESTADO DO CEARÁ (QUESTÃO 9)

AÇÕES DA DEFESA CIVIL
SIM
NÃO
CHUVA DE GRANIZO
X
ENCHENTES
X
FURACÕES
X
TORNADOS
X
DESLIZAMENTOS
X
TSUNAMIS
X
SECAS
X
ABALO SÍSMICO
X
FONTE: Pesquisa feita pelo autor nos documentos de decretação de situação de emergência
dos municípios cearenses do período de 2007 a 2009 - CEDEC Ceará.

