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RESUMO 
 

 

Esta dissertação teve o objetivo de confrontar pressupostos legais com a visão dos 

gestores municipais de proteção e defesa civil de Santa Catarina no que se refere à 

participação social na gestão de risco e de desastres para ao final refletir sobre 

contribuições para ampliação e fortalecimento do processo. Para tanto, trabalhou-

se o referencial teórico sobre a gestão de risco e de desastres, com ênfase ao con-

ceito de produção social do risco, e sobre políticas públicas e suas diretrizes de 

participação social, a ponderar os entraves que historicamente se construíram e a-

inda hoje desafiam os processos de partilha de poder. Sendo uma pesquisa de mé-

todos mistos, foram intercalados instrumentos qualitativos e quantitativos para a 

triangulação final dos dados. Assim, a pesquisa teve início com análise documental 

(qualitativa) de documentos legais e oficiais que direcionam a gestão de risco no 

Brasil, seguida pela aplicação de questionários (quantitativo) destinados a gestores 

municipais de proteção e defesa civil de Santa Catarina; e finalizada com entrevis-

tas de aprofundamento (qualitativa). A análise dos dados demonstrou que tanto nos 

documentos legais e oficiais como na realidade dos municípios, o discurso do que 

seja e da importância da participação social está à frente de sua prática. A discus-

são realizada, portanto, diz respeito ao desafio de fazer aproximar concepção e 

prática, considerando ainda os entraves à participação associados às dificuldades 

de mobilização, interferências políticas e faz de conta, principalmente. As princi-

pais sugestões revestem-se do entendimento de que é preciso simplificar os pro-

cessos de participação, para que possam tornar-se parte da rotina do cidadão e di-

minuir a sobrecarga dos técnicos da administração pública local, reconhecendo na 

Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina o potencial de incentivar a 

promoção da participação social.  
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