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RESUMO 

BEDRAN-MARTINS, A.M.B. Avaliação dos impactos de políticas pública de 
transferência de renda na qualidade de vida no semiárido nordestino face às 
mudanças climáticas. 2016. Tese  (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Introdução: Os impactos das alterações climáticas são e serão sentidos localmente, e irão 

variar de lugar para lugar. Nas regiões mais sensíveis à variabilidade climática, onde 

outros fatores e restrições afetam o desenvolvimento, a mudança climática terá um 

impacto significativamente maior. Uma da preocupações mais recentes da comunidade 

científica é que esses impactos negativos das alterações climáticas  sobre a sociedade, 

saúde e o meio ambiente possa vir a restringir quaisquer ganhos realizados até o momento 

na melhora da qualidade de vida das populações, e em especial na região nordeste do 

Brasil. Neste contexto, as mudanças climáticas, bem como a variabilidade climática 

natural com seus extremos, podem vir a acentuar uma vulnerabilidade social já existente, 

fazendo com que a qualidade de vida das populações mais vulneráveis seja especialmente 

e desproporcionalmente afetada. Objetivo: Analisar como os impactos das políticas 

públicas de transferência de renda em especial o Programa Bolsa Família e a 

Aposentadoria Rural influênciam a qualidade de vida frente à variabilidade e mudanças 

climáticas de famílias pobres no nordeste brasileiro. Métodos: Fez-se uso de métodos 

qualitativos e quantitativos de coleta e análise de dados sobre as diferentes formas de 

pobreza e vulnerabilidade e a relação com a capacidade de adaptação à seca, e como isso 

afeta a percepção de qualidade de vida em famílias pobres rurais e urbanas em dois 

municípios do estado do Ceará (Parambu e Boa Viagem) sobre o estresse da seca. 

Realizou-se 221 entrevistas domiciliares (141 na zona rural e 80 na zona urbana). 

Complementarmente foram coletados dados qualitativos obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas com informantes-chaves (gestores municipais e estaduais, chefes 

religiosos, presidentes de associações rurais e agentes de saúde). Os dados foram 

codificados e analisados com o auxílio do N-Vivo e do SPSS. Resultados: Os resultados 

foram separados e apresentados em formato de três manuscritos. Em geral, os resultados 

mostram que apesar dos programas de transferência de renda agirem positivamente na 
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melhora da qualidade de vida da famílias beneficiadas, durante o evento de seca as 

famílias não  conseguem superar os fatores que as tornam vulneráveis, o que pode afetar 

sua percepção de bem-estar subjetivo. Ao mesmo tempo, devido às limitações e 

deficiências das intervenções políticas de intervenção de seca, as relações de dependência 

e clientelismo, característica da região, continuam a perpetuar. Conclusão: Os ganhos 

materiais na qualidade de vida, promovidos pelos programas sociais, como o Bolsa 

Família e a pensão rural, apesar de serem necessários, não são suficientes para promover 

uma transformação na vida dessas famílias. Descritores: Mudança Climática; Seca; 

Transferência de Renda; Qualidade de Vida; Políticas Públicas.   
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ABSTRACT 

BEDRAN-MARTINS, A.M.B. Impact of cash transfer program in well-being in face 
of climate change in Northeast, Brazil. 2016.Thesis (PhD in Sciences) – Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Introduction: Most vulnerable areas and population will suffer different impacts from 

climate change and this impacts will be felt locally, and will vary from place to place One 

of the most concerns of scholars is that these negative impacts of climate change on 

society, health and the environment is likely to offset any gains made until now in 

improving quality of life in vulnerable areas, especially in Northeastern Brazil. In this 

context, climate change and natural climate variability could accentuate an existing social 

vulnerability, causing loss in their quality of life. Objective: Analyze how the impact of 

anti-poverty program (Bolsa Família Program and the Rural pension) has change through 

time poor household’s perception of subjective well-being. Methods: Qualitative and 

quantitative methods of data collection was used to capture and  analysis the perception 

of quality of life in rural and urban poor families in two cities in the state of Ceará 

(Parambu and Boa Viagem) under a drought stress. Total of 221 household interviews was 

conducted (141 in rural households and 80 in urban households). In addition key 

informant’s interviews - at municipal and state level; religious leaders; rural associations 

and health workers – was conducted through qualitative questionnaire. N-vivo and IBM 

SPSS 22 was used to organize and analyze the data. Results: Results was separated and 

presented in three different manuscript. Overall founding was despite the income transfer 

programs act positively improving overall quality of life during a drought event 

households are not being able to overcome from what make them vulnerable, and may 

affect their subjective well-being. At the same time, due to the limitations and 

shortcomings of drought policy intervention, the relationship of dependency and 

clientelism continues to perpetuate. Conclusion: All the material gains in quality of life 

promoted by social programs such as Bolsa Família and rural pension despite being 

necessary, are not sufficient to promote a positive transformation in the lives of these 

families. 
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Descriptors: Climate Change; Drought: Cash Transfer Program; Well-Being; Public 
Policy 
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entre si, tanto em termos de sua relativa importância em definir, de uma maneira geral, a 
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de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através da bolsa de doutoramento e do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através de uma bolsa de 
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exterior de 12 meses, na School of Natural Resources and Environment, na Universidade 

de Michigan nos EUA, sob a supervisão da Prof ͣ Dr ͣ Maria Carmen de Mello Lemos, cuja 

contribuição foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente tese parte da preocupação atual em relação aos impactos negativos das 

alterações climáticas  sobre a sociedade, saúde e o meio ambiente e sobre a possibilidade 

de que esses impactos possam vir a restringir quaisquer ganhos realizados até o momento 

em termos de recursos humanos e de desenvolvimento sustentável, em especial nas 

regiões menos desenvolvidas (WORLD BANK, 2010). Um tema relevante e incerto nas 

pesquisas sobre o impacto das alterações climáticas é a relação entre a vulnerabilidade e 

a pobreza (OLSON et al. 2014). Enquanto há evidência crescente de que a pobreza é um 

indicador robusto de vulnerabilidade, existe uma crescente atenção sobre as diferentes 

formas de como a pobreza e a vulnerabilidade se sobrepõem em alguns casos e em outros 

não (OLSON et al., 2014; NELSON et al., in review; PATT, 2012). Isto é particularmente 

importante em relação às políticas e ações de mitigação, na medida que as intervenções 

sociais e os programas de combate à pobreza e vulnerabilidade, que têm por escopo a 

possibilidade de transformação social, vão ser influenciados e moldados pelos impactos 

das mudanças climáticas (LEMOS et al., 2013; EAKIN et al., 2014; BEDRAN-

MARTINS et al., em revisão).  

Diante deste contexto, o presente estudo busca compreender como as famílias 

rurais e urbanas do semiárido nordestino têm vivenciado as situações de seca. Alguns 

fatores justificam esse estudo, o primeiro é a necessidade de se ampliar a literatura sobre 

os impactos da seca na qualidade de vida de famílias atingidas por eventos climáticos, 
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indo além dos aspectos de danos na agricultura, solo e acesso à água, é preciso entender 

como todo o processo da seca afeta a vida de famílias que, a principio, já são vulneráveis 

socioecomicamente. O segundo fator é a necessidade de compreensão de como as políticas 

públicas que trouxeram uma melhora nas condições de vida conversam com as políticas 

públicas que tratam do contexto da seca. E por fim, compreender a relação entre a 

qualidade de vida, impacto no clima e pobreza, especialmente em um contexto de reforma 

social, é essencial para informar as políticas públicas. O estudo com essas populações são 

importantes, pois pode vir a oferecer suporte para a compreensão da sua real capacidade 

para se adaptar à mudança do clima e, em especial, como as políticas públicas podem 

contribuir nesse processo, seja através da elaboração de políticas específicas e/ou 

reformulação das políticas já existentes. 

1.1.Variabilidade, Mudanças climáticas e Qualidade de Vida 

Os impactos das mudanças climáticas (IPCC, 2001; IPCC, 2007) e a adaptação 

humana a esses impactos vêm sendo amplamente estudados (PARRY, et al., 1998; 

ADGER, et al., 2003; DIXON, et al., 2003; PIELKE, et al., 2007; LEMOS, et al., 2007; 

AGRAWAL, 2008). Diversos estudos afirmam que os impactos das mudanças climáticas 

não serão distribuídos igualmente, e que os países menos desenvolvidos serão os mais 

afetados (KATES, 2000; ADGER, et al., 2003; ADGER, et al., 2006). Os impactos das 

alterações climáticas são e serão sentidos localmente, e irão variar de lugar para lugar. Nas 

regiões mais sensíveis às variabilidades climáticas, onde outros fatores e restrições afetam 

o desenvolvimento, a mudança climática terá um impacto significativamente maior. O 

Norte e o Nordeste do Brasil, por exemplo, são considerados como sendo as regiões mais 
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vulneráveis às mudanças climáticas e que deverão sofrer as maiores consequências. A 

região NE, por exemplo, deverá experimentar aumentos de temperatura e ficar de 10% a 

20% mais seca. A alta evaporação deve aumentar a escassez de água e diminuir a 

biodiversidade na caatinga. A escassez de água, o aumento no número de dias secos e de 

calor devem impactar significativamente a agricultura e as condições de vida  da 

população (INPE, 2007).  

Atualmente nessa região, o regime das chuvas e das secas já se apresenta alterado, 

com secas mais frequentes e mais intensas, e chuvas mais escassas e concentradas 

(NOBRE, 2012), ocasionando severos efeitos socioeconômicos para a população 

(GLANTZ, 1996; INPE, sd). MARENGO et al. (2011) afirmam que a variabilidade e 

mudanças climáticas ameaçam intensificar as dificuldades de acesso à água. A 

combinação das alterações do clima, com falta ou pouca frequência de chuvas, 

acompanhadas de altas temperaturas e taxas de evaporação, pode levar, por exemplo a 

uma escassez de água, acarretando diminuição e/ou perda de produção e em consequência  

diminuição da renda no domicílio, fazendo com que famílias sejam obrigadas a procurar 

outros meios de sobrevivência. Neste contexto, as mudanças climáticas, bem como a 

variabilidade climática natural com seus extremos, podem vir a acentuar uma 

vulnerabilidade social já existente nessa região, fazendo com que as populações mais 

vulneráveis, como as famílias pobres do semiárido do Nordeste, sejam especialmente e 

desproporcionalmente afetadas  (LEMOS, et al., 2012). 

1.2 Qualidade de vida  e  Transferência de Renda  
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Conceituar precisamente o que é Qualidade de Vida (QV) é notoriamente difícil, 

pois parte da ideia de como cada indivíduo vê e percebe a sua QV, e pode variar conforme 

o contexto no qual está inserido (WHITE, 2010), ou seja o seu conceito é abrangente e vai 

além do nível de vida, é uma característica humana e se aproxima do grau de satisfação e 

bem-estar (MINAYO, et al., 2000). Ela deve ser compreendida como a capacidade do 

indivíduo ou de uma população de ter as suas necessidades humanas satisfeitas, de 

realização pessoal, garantindo ao indivíduo uma condição minimamente aceitável 

(PELICIONE, 1998). A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005, p.02) define QV 

“como sendo a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. Ela é composta por várias dimensões (WHITE, 

2010; DIENER, et al., 2009) e pode ser avaliada em nível individual e coletivo. Nesse 

sentido, tem-se a necessidade de avaliar qualidade de vida não somente por aquilo que as 

pessoas podem adquirir, mas por aquilo que elas entendem e equacionam como melhoria 

de sua vida.  

Partindo-se da conceituação de ARMATYA SEN (1996), a QV pode ser analisada 

em termos de capacidade e funcionalidade, onde capacidade representa as possíveis 

combinações de coisas que um indivíduo pode fazer ou ser, enquanto funcionalidades 

referem-se às partes do estado de um indivíduo, as várias coisas que ele faz ou é.  Nesse 

sentido, a qualidade de vida pode ser analisada e compreendida através da privação de 

uma capacidade, como, a privação de capacidades básicas como nutrir-se, ter uma boa 

saúde, educação básica, acesso a saneamento, acesso à água, entre outros, assim como a 
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privação de funcionalidades que envolvem a falta de oportunidades para o seu 

desenvolvimento. Nesse entendimento as políticas públicas são importantes pois atuam 

no aumento da capacidade e permitem aos indivíduos a possibilidade de que eles possam 

ter a vida que valorizam. Entretanto, a partir do momento em que uma há um rompimento 

a quebra nessa relação de aumento da capacidade, o indivíduo fica preso numa situação 

indesejável, privando do desenvolvimento. 

Com o avanço do desenvolvimento econômico brasileiro e a criação de políticas 

sociais com vistas ao enfrentamento da miséria e da pobreza, através da diminuição das 

desigualdades sociais, foi possível vislumbrar uma melhora na qualidade de vida da 

população (PNUD, 2013; SÁNCHEZ-ANCOCHEA, 2011; BRASIL, 2009). Em grande 

parte, essa melhora tem sido atribuída aos programas de transferência condicionada de 

renda como o Programa Bolsa Família (HAFFANN, 2009; BOHN, et al., 2014; JANUZZI 

e PINTO, 2013; MANLEY, et al., 2013; PAES-SOUSA e QUIROGA, 2010; BRAUW, 

et al., 2014; REGO e PINZANI, 2013). Em 2015, o Programa Bolsa Família (PBF) 

beneficiou 13,9 milhões de famílias, ou seja 25% da população brasileira. O valor médio 

do benefício por família é de R$164,86 (MDS, 2015).  No Ceará, em particular, a melhoria 

das condições sociais da população vem aumentando nas últimas décadas em um contexto 

de mudanças sociais e políticas (LEMOS, 2007).  

Para ser inscrita no programa, as famílias precisam atender a certos critérios - 

resumidos na Tabela 1 -, e condicionalidades como manter a vacinação em dia das 

crianças, realizar o pré-natal no caso das gestantes e certificar-se que as crianças 

frequentem a escola (SÁNCHEZ-ANCOCHEA, 2011; MDS). O Bolsa Família tem 
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contribuído para uma diversidade de impactos como redução da pobreza e da 

desigualdade, melhora na qualidade de vida das famílias através do aumento da renda, 

melhores resultados de saúde e acesso à saúde, redução da desnutrição e aumento da 

frequência escolar. 

Tabela 1: Critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família 

Critério de elegibilidade Ocorrência de 
crianças / 

adolescentes 0-15 
anos; gestantes e 

nutrizes 

Quantidade e tipo 
de benefício 

Valores do 
benefício (R$) Situação 

das famílias 
Renda mensal 

per capita 

Situação de 
pobreza 

de R$77,00 a 
R$154,00 

1 membro (1) Variável R$35,00 
2 membros (2) Variável R$70,00 

3 ou + membros (3) Variável R$105,00 
Benefício Variável 
Jovem (BVJ) >15-

17 anos; 

Quantidade e tipo 
de benefício 

Valores do 
benefício (R$) 

1 membro (a) BVJ R$42,00 

2 ou + membros (b) BVJ R$84,00 
 
 
 

Situação de 
extrema 
pobreza 

 
 
 
 
 

até R$77,00 

sem ocorrência Básico R$77,00 
1 membro Básico + (1) R$112,00 
2 membros Básico + (2) R$147,00 

3 ou + membros Básico + (3) 
Variável 

R$182,00 

Benefício Variável 
Jovem (BVJ) >15-

17 anos; 

Quantidade e tipo 
de benefício 

Valores do 
benefício (R$) 

1 membro (a) BVJ R$42,00 
2 ou + membros (b) BVJ R$84,00 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento Social de 2014. 
 

Aliado ao Programa Bolsa Familia (PBF), desde 1991 todos os trabalhadores rurais 

passaram a ser elegíveis para o benefício da pensão rural quando atingissem 60 anos de 

idade (para homens) e 55 anos (para mulheres), o que beneficiou especialmente as famílias 

pobres rurais, desde que comprovassem ter trabalhado como empregado rural por 15 anos 
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ou na própria terra, e estivessem associados a um sindicato ou associação rural, 

independentemente de terem contribuído para a previdência social antes (LEMOS, et al,, 

2016). Em 2011, o número de pessoas beneficiadas pela pensão rural era de mais de 6 

milhões (6.105.570), ou seja, 3,2% da população (IBGE, 2013). Apesar de terem 

características diferentes, tanto a pensão rural quanto o PBF buscam resolver o problema 

da pobreza extrema e eliminar a fome e melhorar a qualidade de vida da população. 

1.3 Capacidade Adaptativa e Vulnerabilidade 

A vulnerabilidade aos efeitos do clima pode ser definida como “conjunto de 

características de uma pessoa ou grupo que determina a sua capacidade de antecipar, 

sobreviver, resistir e recuperar-se dos impactos de um evento natural extremo” (BLAIKIE, 

et al., 1994). O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2001) 

define vulnerabilidade como “o grau de suscetibilidade de indivíduos ou sistemas ou de 

incapacidade de resposta aos efeitos adversos da mudança climática, incluindo-se a 

variabilidade climática e os eventos extremos”. Há muitas conceituações de 

vulnerabilidade, que envolvem uma combinação de fatores que determinará o grau que 

um indivíduo ou sociedade será susceptível ao risco. O conceito é importante para o 

mapeamento das populações que estão mais sujeitas a serem atingidas por eventos 

extremos e, consequentemente, para a tomada de decisão acerca de medidas de adaptação 

ou proteção da população (CONFALONIERI, 2008). Conforme o IPCC, a vulnerabilidade 

será resultante da relação entre a variável exposição, sensibilidade e capacidade de 

adaptação (2001). Por exposição, compreende-se como a probabilidade da ocorrência do 

impacto de um evento extremo em uma determinada área, com características específicas 
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que incluem magnitude, frequência e duração. A sensibilidade é o grau que um sistema 

humano ou natural pode absorver impactos sem sofrer danos ou mudanças significativas 

a longo prazo, em outras palavras, pode ser compreendido como a intensidade do impacto 

em relação a um determinado fenômeno ou exposição (IPCC, 2001). 

A capacidade de adaptação (CA) é a habilidade de se adaptar ao impacto. Ela afeta 

a vulnerabilidade através da modulação da exposição e sensibilidade, e influencia tanto os 

elementos biofísicos, como os sociais de um sistema. Ela é importante para o sistema e 

para os atores que constituem esse sistema por modular ações adaptativas em curto prazo, 

para manter o “status quo” e, em longo prazo, para facilitar transições e transformações. 

As adaptações em longo prazo são dirigidas para uma situação mais desejável frente ao 

risco, como a melhoria da qualidade de vida e habilidade de recuperação após um período 

de seca (LEMOS, et al., 2011), ou seja, é a capacidade do sistema de se ajustar às 

mudanças climáticas para modular os possíveis danos. 

A CA é definida por um conceito dinâmico influenciado por decisões feitas no 

passado com relação a um risco futuro e incerto (LEMOS, et al., 2011). Ela pode ser 

específica, que é a habilidade de responder e identificar perigo do clima, por exemplo, 

planos de emergências contra a seca, sistema de alerta de furação, previsão climática, 

gerenciamento de risco. E genérica, que é a habilidade de resposta social, econômica, 

política e de estresse ecológico como renda, acesso à educação, saúde, capital social, 

ativos físicos entre outros (EAKIN et al., 2014; LEMOS et al., 2013).  

A CA atua na redução da vulnerabilidade de determinadas regiões quando 

influencia positivamente na sensibilidade, ou seja, quando os recursos disponíveis em um 
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sistema, como, por exemplo, aumento de renda, acesso à educação e saúde, acesso a 

capital social, aumentam, permitindo que este sistema seja mais resistente aos efeitos 

negativos causados por eventos climáticos como a seca (LEMOS, et al., 2011). Neste 

sentido, CA é definida pelo acesso a diversos capitais - financeiro, educação, saúde, social, 

politico, cultural e natural -, que permitem aos sistemas em risco (por exemplo, domicílios 

afetados pela seca no Ceará) recuperarem-se e adaptarem-se à seca. Na agricultura 

familiar, cujas famílias são fortemente marcadas por traços que as colocam no âmbito das 

famílias pobres e, até mesmo, miseráveis, com capacidade limitada ou quase nulas de 

buscarem meios de alavancar a saída desse estado, fazendo com que os indivíduos fiquem 

presos em um ciclo vicioso, a vulnerabilidade e a pobreza tornam mais difícil a 

recuperação da qualidade de vida inicial antes de um impacto, ou seja, essas famílias têm 

uma baixa CA. A CA pode, assim, também ser definida com a capacidade do indivíduo 

de aumentar ou ao menos manter a sua QV e de sua família em um determinado ambiente 

(BROWN e WESTAWAY, 2011). 

Nesse sentido, tanto a capacidade de adaptação quanto a qualidade de vida serão 

determinadas pelos capitais humano, financeiro, físico, social, natural e de saúde. Em uma 

situação específica, uma família que vive da agricultura de sequeiro, atingida pela seca, 

que possui uma maior QV terá uma maior CA. Ou seja, conforme a conceituação de QV 

de SEN (1996) - capacidade e funcionalidade - em teoria, se essa família tiver uma boa 

habitação, boa educação, boa saúde, um trabalho, relações sociais, qualidade ambiental, 

participar dos canais de decisão coletiva, acessos a direitos (tramitação processual 

administrativa e judicial), engajamento político entre outros, a sua capacidade de lidar e 
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de sobressair dessa situação que a deixou em uma situação de vulnerabilidade será maior 

e consequentemente maior será a CA. 

Desta forma, este estudo visa contribuir na produção de evidências empíricas neste 

tema, buscando demonstrar como o Programa Bolsa Família e a Pensão Rural contribuem 

para o aumento da capacidade adaptativa de domicílios pobres em dois municípios do 

estado do Ceará, e influenciam a qualidade de vida das famílias. 

Partiu-se das seguintes hipóteses: (1) nos últimos 15 anos houve uma significativa 

melhora na qualidade de vida em função dos programas de transferência de renda; (2) a 

melhora na qualidade de vida não será suficiente para manter o bem-estar subjetivo 

durante o período de seca devido à influência de outros fatores; (3) devido aos programas 

de transferência de renda e aos programas emergências de seca, comparativamente com a 

seca do ano de 1998, a percepção de impacto de seca na vida das famílias será diferente; 

e (4) nos últimos 15 anos a mudança de paradigma da política (do autoritarismo para a 

democracia) e a melhora nas condições sociais pode ter moldado os tradicionais padrões 

de clientelismo e patronagem historicamente predominantes na região. 

Este estudo se justifica devido à originalidade do seu tema e principalmente devido 

a temas que ainda devem ser enfrentados no Brasil, e que na sua maioria são gerados pela 

desigualdade na distribuição de renda, por índices ainda altos de analfabetismo e pelo 

baixo grau de escolaridade, assim como pelas condições precárias de habitação e 

ambiente, onde famílias em situação de maior vulnerabilidade são mais suscetíveis aos 

efeitos deletérios que as mudanças climáticas causam na qualidade de vida. Neste sentido, 

pode fornecer ampla base de informações sobre a real condição dessas populações, e a 
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partir disto, propor melhorias na implantação de políticas públicas e medidas de mitigação 

e adaptação às mudanças climáticas para proteger as condições de vida da população do 

semiárido.  

A tese divide-se em cinco partes. É oportuno ressaltar que optou-se por apresentar 

a tese em formato de artigos científicos, mantendo a estrutura convencional de um texto 

de tese. O capítulo 1 conta com uma breve introdução sobre a temática desenvolvida na 

tese, em seguida são apresentados os objetivos (capítulo 2) e o resumo da metodologia de 

pesquisa aplicada (capítulo 3). Os resultados e discussão são apresentados no capítulo 4 

no formato de três manuscritos:  

Manuscrito 1 – “Percepção de impacto da seca e transferência de renda em 

domicílios pobres no Nordeste do Brasil”, que por meio da realização de entrevistas 

quantitativas e qualitativas em domicílios pobres rurais e urbanos sobre o impacto da seca 

em dois diferentes anos - 1998 e 2014 -, analisou-se como os programas sociais de 

transferência de renda (Programa Bolsa Família e a Pensão rural) aliados aos programas 

emergenciais influenciam a percepção de impacto de seca;  

Manuscrito 2 – “Relationship between subjective well-being and material quality 

of life in face of climate vulnerability”, que busca compreender, através do teste de 

análise de variância (ANOVA) e de regressão, quais os fatores que influenciam a 

percepção de qualidade de vida material e bem-estar subjetivo (subjective well-being); e  

Manuscrito 3 – “Politics of Drought under Bolsa Família”, que busca 

compreender como as políticas sociais nas últimas décadas podem ter moldado 



35 
 

tradicionais políticas clientelistas historicamente recorrentes na região do Nordeste 

brasileiro.  

Por fim, no capítulo 5, apresenta-se uma conclusão geral da tese, onde são 

elencados os principais achados dos três manuscritos e as limitações dos resultados. Não 

obstante, apresenta-se sugestões de futuros estudos a serem realizados em continuidade a 

essa pesquisa. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Analisar os elementos teóricos sobre como os programas de transferência de renda 

- Programa Bolsa Família e a Pensão Rural – influenciam a percepção de qualidade de 

vida de domicílios afetados pela seca. 

2.1. Objetivos Específicos 

 Analisar a percepção de impacto de seca em domicílios beneficiados por 

programas de transferência de renda nos últimos 15 anos.  

 Analisar a relação entre o bem-estar subjetivo e a percepção de qualidade de vida 

material face à vulnerabilidade climática. 

 Analisar como as políticas sociais nas últimas décadas podem ter moldado 

políticas clientelistas na região do Nordeste do Brasil 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta tese contemplou, em um primeiro momento, um estudo de caráter 

exploratório que, segundo Selltiz (1972), é o mais indicado para compreensão dos 

fenômenos estudados a fim de formular mais precisamente o problema de pesquisa. A 

pesquisa envolveu um aprimoramento intelectual por meio de leituras com o objetivo de 

aumentar o conhecimento teórico sobre os temas estudados e envolveu etapas 

metodológicas diferentes, tendo em vista os objetivos propostos. As questões e hipóteses 

formuladas serviram como base para a estruturação deste trabalho combinando enfoques 

quantitativos e qualitativos. Todo o procedimento metodológico foi dividido em 5 fases, 

apresentada na figura 1 de forma sintética. 

Figura 1: Fases da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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FASE 1: 

Esta etapa foi realizada através da pesquisa de caráter documental e exploratório, 

com o objetivo de aprimoramento de ideias e maior familiarização com o objeto de estudo. 

A pesquisa nessa etapa foi realizada através de levantamento bibliográfico para 

fundamentação teórica sobre a relação variabilidade climática, seca, pobreza, 

vulnerabilidade e qualidade de vida. 

FASE 2:  

Nesta etapa foi definido o local de estudo, optou-se por analisar os dois municípios 

- Parambu e Boa Viagem - que apresentaram os menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e os menores níveis de precipitação em 2014, definidos pela FUNCEME 

(Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) dentre os 6 (seis) municípios 

- Boa Viagem, Parambu, Guaraciaba do Norte, Limoeiro do Norte, Barbalha e Itarema - 

estudados pelo projeto guarda-chuva (Figura 2).  

Atualmente, 25,2% do total dos municípios brasileiros pertencem a categoria de 

baixo ou muito baixo IDH. A tabela 2 apresenta a distribuição dos municípios brasileiros 

conforme as categorias de IDH e separados pelas regiões do Brasil (Norte, Sul, Sudeste, 

Nordeste e Centro-Oeste). 
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Tabela 2: Distribuição dos municípios do Brasil, classificados pelas categorias de IDH e 
separados pelas grandes regiões do Brasil. 

IDH* Brasil 
N(%) 

Nordeste 
N(%) 

Norte 
N(%) 

Sul 
N(%) 

Sudeste 
N(%) 

Centro-
Oeste 
N(%) 

Muito Alto 44  
(0,8) 0 0 

14  
(1,17) 

29  
(1,31) 

1 
 (0,21) 

Alto 1.889 
(33,9) 

34  
(1,89) 

25  
(5,61) 

769  
(64,7) 

871  
(52,2) 

190 
(40,77) 

Médio 2.233 
(40,1) 

647 
(35,98) 

226 
(50,3) 

400 
(33,67) 

695 
(41,66) 

265  
(56,9) 

Baixo 1.367 
(24,6) 

1.099 
(61,3) 

180 
(40,1) 

5  
(0,42) 

73  
(4,37) 

10  
(2,14) 

Muito 
Baixo 

32  
(0,6) 

18  
(1,0) 

14  
(3,14) 

0 0 0 

Total 5.565 1.798 445 1.188 1.668 466 
Fonte: PNUD, 2013 
*Muito alto = 0,800 a 1,000; Alto = 0,700 a 0,799; Médio = 0,600 a 0,699; Baixo = 0,500 a 0, 599; Muito 
Baixo = 0,000 a 0,499 

A escolha desses dois munícipios para a pesquisa, justifica-se por serem 

representativos dentre um universo maior de municípios de pequeno e médio porte dentre 

os estados do semiárido nordestino. Composta por mais de 22 milhões de habitantes ou 

11,85% do total de habitantes do Brasil e 42,57% da população nordestina (IBGE, 2013), 

atualmente a região do semiárido brasileiro contempla 1.135 municípios distribuídos de 

forma assimétrica pelos 9 estados que compõe a região (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). Do total de 

municípios localizados na região semiárida, 98,4% pertencem a categoria de pequeno e 

médio porte com uma população que varia de 5 mil a 100 mil habitantes (IBGE, 2013). O 

estado do Ceará é o segundo estado que possui o maior número de seus municípios (150 

dos 184 municípios) localizados na região do semiárido (IBGE, 2010; PNUD 2013). 
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   Ainda nesta fase, elaborou-se os questionários semiestruturados, compostos de 

perguntas quantitativas e qualitativas, e buscou-se englobar além das questões 

sociodemográficas, questões sobre condições de vida, moradia, saúde, acesso a sistema 

de saúde, fontes de água, violência, drogas, felicidade, satisfação, produção agrícola, 

despesas, acessos a programas sociais e a programas específicos para a seca (vide 

questionário em anexo).    

FASE 3: 

Nesta fase foi definida a população de estudo e realizada a pesquisa de campo, 

onde dados quantitativos e qualitativos foram coletados nos dois municípios. A amostra 

randômica das famílias foi feita de duas formas diferentes. Para famílias rurais, a amostra 

foi a mesma utilizada na pesquisa guarda-chuva, a qual esse estudo se insere, tendo como 

ponto de partida uma lista de agricultores inscritos na Associação dos Trabalhadores 

Rurais de cada munícipio. Essa lista representa um registro quase exaustivo de todos os 

agricultores dos munícipios, pois é necessário documentar a elegibilidade dos agricultores 

para os pagamentos da seguridade social e para os mesmos terem acesso a serviços de 

emergência em épocas de seca.  

Uma amostra aleatória de 40 famílias urbanas em cada munícipio (80 ao total) foi 

entrevistada. Em relação às famílias urbanas, a amostra randômica se deu a partir de uma 

lista de famílias assistidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Essa 

lista representa um registro das famílias em média e alta vulnerabilidade e risco social nos 

municípios. Ainda nesta fase, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em formato 
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livre com gestores públicos nos níveis estadual e municipal, representantes de associações 

rurais e entidades religiosas (Tabela 3). 

Figura 2: Municípios estudados pelo Projeto “The relative importance of generic vs. 
specific capacity in addressing drought vulnerability in NE Brazil” (A) e características 
dos municípios (B). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte:ahttp://ibge.gov.br;  
               bhttp://http://www.funceme.br/;   
          chttp://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=23&search=ceara 
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Tabela 3: Lista dos gestores públicos nos níveis estadual e municipal, representantes de 
associações rurais e entidades religiosas 

 

FASE 4: 

Esta fase foi composta de 2 etapas, na etapa 1 realizou-se leitura cuidadosa das 240 

entrevistas domiciliares e em seguida foram excluídas as entrevistas que não estivessem 

completas ou que as informações estivessem incoerentes, totalizando ao final 221 

                                                            Estadual 
Secretário do         

Desenvolvimento Agrário Secretário da Defesa Civil Secretário da Agricultura 

 
Municipal 

Parambu Boa Viagem Barbalha Guaraciaba 
do Norte Itarema Limoeiro do 

Norte 

Secretário da 
Ação Social 

Secretário da 
Ação Social     

 
Coordenador do 
Cadastro Único 

Coordenador do 
Cadastro Único 

Coordenador 
do Cadastro 

Único 

Coordenador 
do Cadastro 

Único 

Coordenador 
do Cadastro 

Único 

Coordenador 
do Cadastro 

Único 

 
Coordenador da 

Defesa Civil 

Coordenador da 
Defesa Civil    

Coordenador 
da Defesa 

Civil 

 
Secretário da 
Agricultura 

Secretário da 
Agricultura 

Secretário de 
Desenvolvime

nto Agrário 

Secretário da 
Agricultura 

Secretário da 
Agricultura 

Secretário da 
Agricultura 

Presidente do 
sindicato rural 

Presidente do 
sindicato rural 

Presidente do 
sindicato rural 

Presidente do 
sindicato 

rural 

Presidente do 
sindicato 

rural 

Presidente do 
sindicato 

rural 

Emater-CE Emarter-CE Emarter-ce Emarter-CE Emarter-ce  

 Prefeito Chefe do 
Gabinete  Chefe do 

Gabinete 
Chefe do 
Gabinete 

     COGERH 

Padre Pastor     
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entrevistas domiciliares. Na etapa 2 as perguntas quantitativas foram codificadas e 

introduzidas no SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para serem analisadas na 

fase seguinte. As perguntas qualitativas foram organizadas e codificadas com a utilização 

no N-Vivo e, em seguida, transformadas em números e introduzidas no SPSS, para sua 

posterior análise. 

FASE 5: 

Os dados obtidos por meio das pesquisas realizadas foram sistematizados na forma 

de 3 manuscritos e serão apresentados e discutidos a seguir. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Manuscrito 1: Percepção de impacto da seca e transferência de renda em domicílios 

pobres no Nordeste do Brasil* 
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Manuscrito 2: Relationship between subjective well-being and material quality of life in 

face of climate vulnerability* 
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Manuscrito 3: Politics of Drought under Bolsa Família * 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seca é um fenômeno de mudança climática extrema que ocorre especialmente 

no nordeste brasileiro, é possível conviver com ela, mas é fundamental entender quais são 

seus efeitos e consequências na vida das famílias que ano após ano sofrem com a angústia 

da seca, especialmente porque ela não afeta apenas as dimensões econômicas e sociais, 

mas também produz efeitos significativos nas dimensões física e psicológica.  

Neste trabalho, propôs-se compreender como as famílias rurais e urbanas do 

semiárido nordestino, têm vivenciado as situações de seca, e discutir como  a qualidade 

de vida de domicílios beneficiados por programas de transferência de renda (Bolsa Família 

e pensão rural) mudou nos últimos 15 anos, e qual o impacto da seca na percepção de 

bem-estar subjetivo. 

Partiu-se das seguintes hipóteses: (i) nos últimos 15 anos houve uma significativa 

melhora na qualidade de vida em função dos programas de transferência de renda; (ii) a 

melhora na qualidade de vida não será suficiente para manter o bem-estar subjetivo 

durante o período de seca devido a influência de outros fatores; (iii) devido aos programas 

de transferência de renda e aos programas emergencias de seca, comparativamente com a 

seca do ano de 1998, a percepção de impacto de seca na vida das famílias será diferente; 

e (iv) nos últimos 15 anos a mudança de paradigma da política (do autoritarismo para a 

democracia) e a melhora nas condições sociais pode ter moldado os tradicionais padrões 

de clientelismo e patronagem historicamente predominantes na região. 

Apesar de conviver com longos período de seca ser uma das caraterísticas do 

semiárido, mostrou-se no decorrer dos manuscritos que houve uma mudança positiva na 

qualidade de vida material e no bem-estar subjetivo, entretanto apesar dos avaços 

materiais e sociais nos últimos 15 anos na região, em função da regularidade da renda 

(programas de transferência de renda), alinhados a programas e políticas de saúde, 

saneamento, luz para todos, construção de cisternas e auxílio emergências entre outros, os 

domicílios ainda sofrem grandes impactos causados pela seca, como dificuldade de 
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abastecimento de água, diminuição na quantidade e variedade de alimentos, aumento dos 

gastos com alimentação, endividamentos, entre outros.  

Estes impactos produzem também diferenças na maneira de como a percepção da 

mudança de bem-estar subjetivo evolui nos últimos 15 anos entre diversos grupos de 

famílias vulneráveis (Urbanas / Rurais; Recipientes de Bolsa Familia / Recipientes de 

pensão). Observou-se que os domicílios pobres continuam sendo desproporcionalmente 

mais afetados pela seca, evidenciando ainda mais a vulnerabilidade dessas famílias. 

Mostrou-se ainda que em função dessa vulnerabilidade, e do ponto de vista das famílias, 

a percepção da participação no Programa  Bolsa Família ou em relação aos programas 

relacionados com a seca ainda sofre influência de antigos personagens o “cliente” e o 

“patrão” (clientelismo e patronagem).  

Considerando o exposto, conclui-se, portanto que os ganhos materiais na 

qualidade de vida promovida pelos programas sociais,  como o Bolsa Família e a pensão 

rural apesar de serem necessários, não são suficientes para promover uma transformação 

na vida dessas famílias pois, a cada evento de seca continuam reféns de políticas que têm 

por escopo apenas mitigar o impacto da seca. A utilização dessas políticas compensatórias 

de cunho financeiro em áreas vulneráveis são importantes e necessárias, porém, elas 

devem ser acompanhadas de outras políticas de governo aliadas ao desenvolvimento da 

família e da região. Da mesma forma, o Estado deve preparar essa população, evitando 

que ocorra uma dependência desses programas, dando condições para que as famílias 

possam encontrar caminhos alternativos e independentes para que continuem melhorando 

suas vidas e que possam superar suas limitações em períodos adversos, como por exemplo 

eventos de seca. 

Como limitação deste estudo, ressalta-se: (i) os dados coletados foram apenas de 

ano de seca, não sendo possível, portanto comparar ano de seca versus ano sem seca; (ii) 

durante o período de coleta de dados em 2014 estava acontecendo no Brasil, os jogos da 

Copa do Mundo, além de uma efervescência de manifestações populares, isso pode ter 

inflenciado positivamente ou negativamente nas respostas dos entrevistados. 
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Sugere-se como contribuição deste estudo, e possibilidade para futuros estudos, 

que sejam pensadas medidas para reduzir a vulnerabilidade, aumentar a capacidade de 

adaptação e melhorar a qualidade de vida das famílias, através de: (i) políticas efetivas 

que visem não só aumento da oferta de educação, mas que tenham por objetivo aumentar 

a qualidade desse ensino, tornando principalmente as futuras geraçãos, mais competitivas; 

(ii) políticas efetivas que aumente a oferta de emprego na região, para que seja possível 

absorver a mão-de-obra qualificada; (iii) ampliar e fortalecer programas já existentes, que 

tenham por objetivo a convivênvia com o semiárido - programa um milhão de cisternas, 

mandalas, cisterna de enxurradas, projetos de irrigação -;  e (iv) é necessário um profundo 

trabalho de empoderamento dessas famílias, para que elas compreendam seus direitos e 

seus deveres como cidadãos autônomos e livres, capazes de tomar suas própria decisões. 
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