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RESUMO

Ao longo do tempo as mulheres se inserem cada vez mais no mercado de trabalho, porém
as desigualdades e discriminação entre os gêneros persistem, mesmo em regiões
desenvolvidas ou em desenvolvimento. A discriminação afeta a vida delas através do
acesso ao mercado de trabalho, ocupações e rendimento, deixando-as em condições de
vulnerabilidade socioeconômica. Em regiões que apresentam enfrentamento climático, as
desigualdades podem ser persistentes e até maiores. Nesse contexto, os programas de
transferência de renda são importantes para diminuir a pobreza, principalmente em
domicílios chefiados por mulheres. No Brasil, a região que mais sofre com a
vulnerabilidade climática é o Nordeste, caracterizado pelo clima semiárido, onde encontrase o Seridó Potiguar – situado no estado do Rio Grande do Norte/RN – área de análise desta
dissertação. Portanto, o objetivo principal é analisar os diferenciais de gênero no mercado
de trabalho, na fonte e nos valores da renda dos residentes no Seridó Potiguar. Foram
realizadas análises descritivas, tendo como principal fonte de dados o survey/entrevistas
realizadas entre 31 de janeiro até 23 de fevereiro de 2017, em domicílios urbanos,
totalizando 1.064 visitas. Nos resultados constatou-se que o Seridó Potiguar segue a mesma
estrutura de ocupações e rendimentos do país, onde as mulheres inserem-se em postos de
trabalho menos valorizados e recebem menores salários. Uma diferença significativa entre
os gêneros, que supera a média nacional, foi identificada no acesso ao mercado de trabalho,
dado que apenas 38,20% das mulheres com 14 anos ou mais de idade estavam ocupadas na
semana de referência, ao passo que entre os homens esse percentual foi de 62,52% no
Seridó. Consequentemente, 61,80% das mulheres apresentam maior vulnerabilidade social
por não estar trabalhado e, por isso, são as que mais necessitam de programas assistenciais.
Com relação ao rendimento advindo do trabalho, em que pese a superioridade da renda
masculina em relação à feminina, o contraste é menor no Seridó Potiguar quando
comparado ao da média nacional, sendo justificado pelos tipos de ocupações existentes na
região que não requerem muitas qualificações, diminuindo o ‘gap’ entre os gêneros. Nessa
região, os homens permanecem nas ocupações ligadas ao meio produtivo e as mulheres em
atividades reprodutivas. Portanto, os resultados confirmam a hipótese de que no contexto de
baixo desenvolvimento econômico, social e de vulnerabilidade climática, como a seca, os
diferenciais de acesso ao mercado de trabalho, de rendimento, ocupações e formalização,
entre os gêneros, são relevantes, com destaque para o acesso ao mercado de trabalho, o
ponto de partida que impossibilita a aferição de rendimentos laborais. Quanto ao
abastecimento de água, pelas variáveis disponíveis na pesquisa, não se verificou diferenças
significativas no acesso à água por tipos de arranjos domiciliares. Contudo, de acordo com
as percepções em campo, nos domicílios com maior vulnerabilidade econômica, a compra
de água, em termos de volume, bem como a capacidade de armazenamento é bastante
limitada. Como os domicílios chefiados por mulheres sem cônjuges são os que vivenciam a
menor renda per capita dentre os demais arranjos domiciliares, pode-se inferir que esse
arranjo é o mais afetado pela situação climática. Assim, conclui-se que o planejamento de
políticas públicas para mitigar os efeitos da seca na vida dos residentes na região do Seridó
Potiguar é essencial diante do enfrentamento climático.
Palavras-Chave: Vulnerabilidade climática. Mercado de Trabalho. Diferenciais de gênero.
Mulher. Programa de Transferência de Renda. Seridó Potiguar.

ABSTRACT

Over time, women are increasingly entering the work force, but gender inequalities and
discrimination persist, even in developed or developing regions. Discrimination ends up
affecting women's lives through occupations and income, leaving them in conditions of
social and economic vulnerability. In regions facing climate change, inequalities are more
relevant in relation to the work force, and in this context income transfer programs are
important in reducing poverty; mainly in households led by women. In Brazil, the region
that suffers most from climate vulnerability is the Northeast, characterized by the semiarid
climate, and in this region is the Seridó Potiguar - located in the state of Rio Grande do
Norte / RN - the area of analysis of this dissertation. Considering these factors, this study
aims to analyze gender differences in the work force, as well as the source and income
values of residents in Seridó Potiguar. Descriptive analyzes were performed, having as
main data source the survey method that was, in turn, carried out January 31, 2017 until
February 23 of the same year; in urban households in seventeen towns of Seridó Potiguar,
totaling 1,064 visits. Through the results it was found that the Seridó Potiguar region
follows the same structure of occupations and income of the country, in which women are
inserted in less valued occupations and receive lower salaries. A very significant difference
between men and women, which exceeds the national average, was identified in access to
the work force. Specifically, only 38,20% of women 14 years of age and older were
employed in the reference week, while among men this percentage was 62,52%.
Consequently, 61,80% of women have greater social vulnerability and, therefore, are the
ones that most need assistance programs. Regarding income from work, despite the
superiority of male income over female income, the contrast is lower in Seridó Potiguar
when compared to the national average; This is justified by the types of occupations in the
region that do not require many qualifications. In this region, men remain in occupations
linked to the productive environment and women in activities in the reproductive
environment. Therefore, the results of this dissertation confirm the hypothesis that in the
context of low economic, social and climate vulnerability development, such as drought,
income differentials, occupations and formalization, between men and women, are relevant,
and access to the work force for them is lower. As for water supply, by the variables
available in the research, there were no significant differences in access to water by type of
household arrangements. however, according to field perceptions, in households with the
greatest economic vulnerability, water purchase in terms of volume as well as storage
capacity is quite limited. As households led by women without spouses are those who
experience the lowest per capita income among other household arrangements, it can be
inferred that this arrangement is most affected by the climate situation. Thus, it is
concluded that the planning of public policies to lessen the effects of drought on the lives of
residents in the region of Seridó Potiguar is essential in the face of climate confrontation.
Key Word: Climate Vulnerability, Job Market, Gender Differentials, Woman, Income
Transfer Program, Sérido Potiguar.
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1. INTRODUÇÃO
No mundo, a presença feminina quanto ao trabalho remunerado deu-se de maneira
mais expressiva somente a partir da segunda metade do século XX. A mudança social do
papel feminino contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho e para a formação de
novos arranjos familiares. Logo, a estrutura e definições dos novos arranjos familiares são
diversos e vêm se modificando com o tempo.
Saboia et al. (2012) destacam que tais mudanças estão relacionadas com a queda da
fecundidade, aumento no número de divórcios e postergação do casamento. A
conceitualização de arranjos familiares se baseia na existência de laços familiares e
emocionais, como também abrange aqueles que compartilham de despesas e repartição de
rendimento dentro do domicílio. O autor também ressalta que há diferença no termo
“arranjo domiciliar”, pois dentro desse arranjo pode existir mais de uma família (SABOIA
et al., 2012).
Em geral a divisão sexual do trabalho e a necessidade de conciliar o trabalho
remunerado e a esfera doméstica ainda permanecem (ALVES, 2004; 2016). Nessa
perspectiva a desvalorização da mão-de-obra feminina contribui para as desigualdades entre
homens e mulheres nas ocupações e rendimentos, deixando-as em situações vulneráveis,
sobretudo em regiões menos desenvolvidas.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010) e Alves (2016, p.23) afirmam
que, em quase todos os países, “as mulheres estão em situação precária em relação aos
homens, uma vez que estão frequentemente em trabalhos informais, recebem menores
remunerações e, por decorrência, vivenciam menor cobertura da legislação trabalhista”.
Por sua vez, nos países que vivenciam o enfrentamento climático, elas estão sujeitas
a sofrerem situações de maior vulnerabilidade econômica do que os homens, visto que a
maioria está inserida no mercado de trabalho agrícola ou em atividades de subsistência
(UNFPA, 2009), além de assumirem responsabilidades ligadas ao lar e aos cuidados dos
filhos (GILBERT e LEMAN, 2010).
No Brasil, a região que mais sofre com a vulnerabilidade social e econômica, devido
à ação climática, é o Nordeste. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) de 2017, a população nordestina era de 57,1 milhões, representando
27,6% dos habitantes do país, posicionando-se como a segunda maior região em termos
populacionais.
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O Nordeste é marcado predominantemente pelo clima semiárido e, de acordo com
Ab’Saber (1999, p.7), é considerado “uma das regiões semiáridas mais povoadas entre
todas as terras secas existentes nos trópicos ou entre os trópicos”. Segundo os dados do
Ministério da Integração Nacional (2017), o semiárido nordestino corresponde a 1,03
milhão de km², representando 12% da área territorial do país, onde vivem 27 milhões de
pessoas, agregando 12% da população brasileira. Esse contingente populacional representa
quase três vezes a população de Portugal (10,1 milhões de habitantes) e quase a metade da
população da Espanha, de 46,5 milhões de habitantes (EUROSTAT, 2018). Assim, a região
semiárida brasileira se destaca tanto pela quantidade de habitantes quanto pela capacidade
de adaptação da população perante os enfrentamentos climáticos. Diante disso, ela se faz
importante para diversos estudos relacionados à população e ao clima.
De acordo com Ojima (2013, p.36), são “milhões de habitantes vivendo em um
contexto ambiental complexo e de extrema fragilidade social e econômica”. Os impactos
provocados através de mudanças climáticas em regiões semiáridas são diversos, como:
escassez de água, perdas na capacidade do solo, aumento da temperatura — que gera
evaporação e impacta na diminuição dos açudes e reservatórios — e migração coletiva
(CORREIA, 2018; ROZENDO, 2015; UNFPA, 2009). Além disso, a seca afeta os meios de
subsistência por impactar diretamente na agricultura, comprometendo a renda e o
nível/qualidade de vida nos domicílios.
Nesse sentido, o Nordeste se apresenta como a região brasileira que mais expulsou
população ao longo do tempo (OJIMA, 2013). Quando há eventos climáticos muito fortes,
como os que ocorrem em regiões semiáridas, a economia se caracteriza pela dependência
da transferência de recursos governamentais (SILVA, 2006). As políticas públicas de
transferência de renda são importantes para atenuar os impactos da seca e diminuir a
extrema pobreza e, em alguma medida, as desigualdades sociais, econômicas e de gênero.
Portanto, na região Nordeste, os programas de transferência de renda se destacam,
sobretudo o Programa Bolsa Família (PBF) (HOFFMAN, 2006).
Segundo Tavares et al. (2009, p.26), “o Programa Bolsa Família (PBF) constitui-se
hoje na maior política de transferência condicional de renda existente no Brasil”.
Focalizado nas camadas mais pobres da população, o programa permitiu que muitas
famílias que viviam em situação de extrema pobreza melhorassem de condição. Além
disso, devido às condicionalidades assistenciais, o programa proporciona treinamentos,
capacitação e maior mobilidade social das mulheres beneficiárias, uma vez que são as mais
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favorecidas por esse auxílio (MOREIRA et al., 2013; MARIANO e CARLOTO, 2009;
TAVARES et al., 2009; NUNES e MARIANO, 2015).
Rego e Pinzani (2013) realizaram diversas entrevistas no sertão nordestino e
concluíram que o PBF proporciona maior autonomia na vida das mulheres beneficiárias,
porque cria e amplia o seu espaço na sociedade. Concomitantemente, essas mulheres detêm
maior responsabilidade diante da família e do Estado, como também na administração do
dinheiro para o sustento familiar. Contudo, por mais que o PBF represente autonomia na
vida das mulheres, Souza (2015, p. 75) acredita que, por outro lado, corrobora para uma
assimetria de gênero, tendo em vista que “o aumento de responsabilidades com as crianças
devido às condicionalidades do programa recai só sobre a mulher”.
Nas últimas décadas houve mudanças nos tipos de arranjos domiciliares no país,
devido ao processo de transição demográfica1. Embora permaneça como mais comum o
tradicional arranjo composto pelo casal e filhos, houve crescimento de famílias compostas
por mulheres com filhos e sem cônjuges, ao passar de 12% para 18%, entre 1980 a 2006.
Ademais, nas últimas décadas, se processou a redução no tamanho das famílias e o
aumento no número de domicílios chefiados por mulheres, majoritariamente nas camadas
mais pobres (BRUSCHINI e LOMBARD, 2001). Segundo a PNAD (2015), 85,1% dos
arranjos familiares correspondiam aos do tipo multipessoais com parentesco, considerando
que o arranjo mais comum permaneceu o de casal com filhos, com 42,3%, seguido pelo
casal sem filhos, com 20%, e, por fim, mulher sem cônjuge e com filho, com 16,3%. Sorj et
al (2007) considera o arranjo familiar mulheres com filhos e sem cônjuges como o mais
suscetível às fragilidades socioeconômicas.
A redução no tamanho das famílias está diretamente relacionada ao declínio da
fecundidade. Esse processo teve início em 1960 no Brasil, mas inicialmente se fez presente
apenas nas regiões mais desenvolvidas, como o Sul e o Sudeste, enquanto que no Nordeste
somente a partir da década de 1970 essa tendência iniciou o seu processo. Dessa maneira, a
redução no número de filhos por mulher vem alterando a estrutura etária populacional, com
a redução na proporção de crianças e o aumento da proporção de idosos. Esse processo de
envelhecimento tem por consequência o crescimento da dependência de recursos para os
grupos etários acima de 64 anos, ao passo que o número de pessoas em idade ativa no
1

Passagem de uma situação de equilíbrio no crescimento populacional caracterizado por altos níveis de
fecundidade e de mortalidade para uma etapa de níveis baixos, em ambos os casos (RIGOTT, pg. 468, 2012).
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mercado de trabalho (15 a 64 anos) diminui. Situação que se acentua no contexto de
vulnerabilidade climática, onde o mercado de trabalho já é impactado por limitações físicas
da região, comprometendo a geração de emprego e renda (BARBIERI, 2011).
Portanto, se o mercado de trabalho já se apresenta sem muitas opções de geração
empregatícia e financeira, a atuação do Estado e os arranjos familiares têm papéis
importantes em regiões de vulnerabilidade (Medeiros, 2000), principalmente no contexto
do envelhecimento populacional. Assim, os programas de transferências de recursos
federais e estaduais se apresentam como mecanismos significativos para o enfrentamento
climático e a permanência populacional nas regiões semiáridas (OJIMA, 2013).
Em vista disso, políticas de transferência de renda e de bem-estar social são
consideradas importantes para a diminuição da pobreza e desigualdade social (RIBOT et
al., 1996).Destarte, uma consequente maior inserção da mulher no mercado de trabalho em
atividades menos precárias, fomentada pela contribuição dos programas de transferência de
renda do governo, assume papel importante para diminuir a desigualdade de gênero na
renda (ITABORAÍ, 2015).
Diante desse contexto, a região Nordeste, que é composta por nove estados, dentre
eles o Rio Grande do Norte (RN), onde o clima semiárido representa 91% de sua área total,
e possui um território de 52.811,13 km², dividido em 167 municípios, o que corresponde a
0,62% do território nacional e 3,41% do nordestino, também se caracteriza por uma
distribuição temporal e espacial das chuvas irregular, com índice pluviométrico médio
anual de 824 mm (ATLAS, 2011).
O Seridó Potiguar pertence ao RN, de modo que a área de estudo desta dissertação é
a zona urbana da mesma, que contempla 85% da população (CORREIA, 2018). O seu
território é formado por 9.186,7 Km², que correspondente a 13,08% do estado. Trata-se de
uma região que sofre com recorrentes secas e padece pelo processo de desertificação.
Sendo assim, o presente trabalho se restringe ao Seridó Ocidental e ao Seridó Oriental,
composto por 17 municípios do RN, sendo eles: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas,
Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro
Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do
Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas; no estado do Rio Grande do Norte.
De acordo com Correia (2018, p.5), a região do Seridó Potiguar “passa por um
processo de urbanização muito intenso”. A explicação é que os eventos climáticos acabam
intervindo nas atividades agrícolas, fonte de renda de inúmeras famílias, pressionando a
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mobilidade da população para áreas urbanas, em busca de uma melhor condição de vida.
Fato que se notabilizou nos últimos anos, no qual a seca dificultou o fornecimento de água
tanto para o consumo humano quanto para atividades econômicas da agricultura e pecuária
(CORREIA, 2018).
Até a década de 1970 o Seridó Potiguar caracterizou-se por uma economia agrícola,
com destaque para a produção de cana-de-açúcar, pecuária e algodão. Tal cultura foi a que
mais estruturou a economia, porém, os eventos climáticos afetaram as populações rurais, e
em períodos de estiagem a produção agrícola tornou-se altamente vulnerável, ao ponto que
a adaptação dos agricultores fez-se necessário (ADESE, 2008; ANDRADE et al., 2013). No
meio urbano destacam-se as atividades nos setores de serviço, comércio, administração e
telecomunicação (VASCONCELOS, 2011).
A experiência da autora neste trabalho como entrevistadora na pesquisa domiciliar
“Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e Regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”2 — realizada na área urbana do Seridó Potiguar,
em fevereiro de 2017 — permitiu observar, nos domicílios visitados, a vulnerabilidade em
que as mulheres estão inseridas no que tange às ocupações no mercado de trabalho e renda,
bem como a significativa dependência das famílias dos programas sociais, comumente o
Programa Bolsa Família. Diante dessa observação, surgiu a seguinte pergunta: “Como se dá
os diferenciais de gênero na renda e no mercado de trabalho para os residentes do Seridó
Potiguar, diante do enfrentamento climático?”.
A hipótese deste estudo é que em contexto de baixo desenvolvimento econômico,
social e de vulnerabilidade climática, como a seca, os diferenciais de rendimento sejam
menores, devido às poucas qualificações exigidas e existentes na região, porém nas
ocupações e formalização entre homens e mulheres sejam mais relevantes. Também se
espera que os programas de transferência de renda sejam importantes na composição da
renda dos domiciliados, principalmente para as mulheres. Com isso, o presente trabalho
pretende contribuir e avançar nos estudos sobre a temática trabalho e gênero no contexto de
enfrentamento climático, ainda escasso na literatura brasileira.
Partindo da revisão bibliográfica e de pesquisas documentais sobre as desigualdades
de gênero no mercado de trabalho, esse estudo apresenta a contextualização do Brasil e da
região Nordeste, em relação aos diferenciais de gênero na renda, ocupações, tipo de vínculo
2

Essa pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA).
Agradeço a ambos pelo financiamento que viabilizou o presente estudo.
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e benefícios assistenciais (sobretudo o PBF). Foram realizadas análises descritivas, tendo
como principal fonte de dados o survey efetivado na região urbana do Seridó Potiguar,
entre os dias 31 de janeiro a 23 de fevereiro de 2017, pela pesquisa domiciliar
“Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e Regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”.
Essa base de dados foi escolhida porque outras fontes de informações, como o
Censo Demográfico e a PNAD, apresentam algumas limitações. O Censo proporciona a
cobertura territorial dos municípios da região, informações dos domicílios e de pessoas
(sociais, econômicas, ocupacionais e demográficas), porém tem ausência de informações
sobre o acesso a água semanal em domicílios com cônjuges e sem cônjuges, e o
levantamento mais recente refere-se ao ano de 2010, período distante do momento atual.
Por sua vez, a PNAD proporciona informações recentes sobre domicílios e pessoas, no
entanto o menor nível de desagregação são as regiões metropolitanas, o que dificulta
importantes análises para os municípios da região do Seridó.
Diante de tal contexto, o objetivo principal desta dissertação é analisar os
diferenciais de gênero no mercado de trabalho da região, bem como na fonte e nos valores
da renda dos residentes no Seridó Potiguar. Adicionalmente, os objetivos específicos são: a)
contextualizar o histórico dinâmico do mercado trabalhista nessa região; b) comparar a
fonte de renda de homens e mulheres, detalhando os programas de transferência de renda
mais frequente por gênero; c) analisar as diferenças de gênero no mercado de trabalho
seridoense no tocante ocupações e tipo de vínculo empregatício (formal e informal); d)
investigar os diferenciais de gênero no valor da renda por meio de uma análise bivariada,
isto é, que comporta alguma fonte de renda (trabalho ou benefício assistencial ) e o tipo de
vínculo empregatício (formal e informal); e) identificar o acesso a água em domicílios
chefiados por mulheres com cônjuge, sem cônjuge e demais domicílios que tem como o
homem chefe do domicílio.
Além desta introdução, a dissertação é composta por mais cinco capítulos. O
segundo revisa estudos sobre o mercado de trabalho e diferenciais de gênero, enfatizando a
inserção feminina no mercado de trabalho, mais especificamente a desigualdade nos
rendimentos e ocupações. No terceiro capítulo, o foco é a desigualdade de gênero no
mercado de trabalho no contexto de vulnerabilidade climática. O quarto apresenta os
procedimentos metodológicos. O quinto destaca os resultados da pesquisa, partindo do
contexto histórico econômico do Seridó Potiguar e sua reestruturação produtiva em
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momentos de crise, prosseguindo com a análise dos diferenciais de gênero no mercado de
trabalho, com relação aos benefícios assistenciais e à composição da renda. Ademais se
discute o acesso a água segundo os domicílios chefiados por mulheres com cônjuge e sem
cônjuge. Por fim, no último capítulo são apresentadas as considerações finais que destacam
os principais resultados e reflexões sobre as políticas públicas a serem direcionadas para a
redução das desigualdades de rendimento entre os gêneros no contexto da seca.
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2. MERCADO DE TRABALHO E DIFERENCIAIS DE GÊNERO
2.1 Contextualização da Inserção Feminina no Mercado de Trabalho
Para discutir os diferenciais de gênero nas ocupações e na renda, a princípio, se faz
necessário analisar o papel da mulher na sociedade. As mulheres têm apresentado,
paulatinamente, maior inserção e consolidação no mercado de trabalho desde meados do
século XX. Elas, historicamente, desempenham a responsabilidade do cuidado do lar e
educação dos filhos, trazendo a lógica do domínio doméstico para o mercado de trabalho.
Com isso, sua inserção no trabalho remunerado é frequente em ocupações que são extensão
desse domínio, posicionando-se, consequentemente, de maneira desigual no âmbito social e
econômico em relação aos homens (SOUZA e GUEDES, 2016).
Historicamente, o papel da mulher, no mercado de trabalho, tem sido marcado por
desvantagens em relação ao papel do homem, embora tenham vivenciado os mesmos
processos de mudanças (KON, 2016). Entre os séculos XVIII e XIX houve a Revolução
Industrial, na qual a exploração da mão de obra feminina era intensa, por ser considerada
mão de obra barata. Além disso, não existia fiscalização trabalhista e a desigualdade entre
homens e mulheres era ainda mais marcada no mercado de trabalho.
Em 1789, a participação ativa das mulheres na Revolução Francesa na luta pela
igualdade, liberdade e fraternidade refletiu na elaboração de leis de proteção ao trabalho
feminino. Além da Revolução Francesa, a luta feminina no trabalho deu-se também nos
séculos XVIII e XIX com as Revoluções Industriais em países como Inglaterra e
Alemanha. Diante desse cenário, as mulheres lutaram em busca de sua proteção no
ambiente de trabalho. Na França, foram criadas várias leis ao trabalho da mulher. Na
Inglaterra, a jornada de trabalho foi limitada, como também, o serviço em locais
subterrâneos passou a ser proibido. Na Alemanha, foi introduzido o Código Industrial, no
intuito de consolidar as normas de proteção trabalhista (SIQUEIRA; SAMPARO, p. 295,
2017).
Nos Estados Unidos, no final do século XIX até a década de 1920, as mulheres
estavam inseridas no mercado de trabalho através de ocupações na esfera doméstica,
manufaturas ou nos negócios da família. Em geral, eram submetidas a tipos de trabalhos
insalubres, repetitivos e com longas jornadas de trabalho; de modo que uma minoria estava
inserida em ocupações como professoras ou funcionárias administrativas (GOLDIN, 2006).
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As I e II Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945, respectivamente)
impulsionaram a presença feminina no mercado de trabalho. Em meados da Primeira
Guerra Mundial, “a mulher apresentava uma participação secundária na força de trabalho,
como forma de complementar a renda, sendo o homem visto como único e principal
provedor do lar”. Ademais, a presença feminina no mercado de trabalho era considerada
passageira, pois eram vistas apenas como reprodutoras e donas de casa (TEIXEIRA, 2008,
p. 38). Contudo, as guerras ocasionaram morte de muitos homens e a maioria dos que
conseguiram sobreviver foram impedidos de trabalhar, por efeito das consequências
trazidas pela guerra, as mulheres assumiram os trabalhos e projetos que antes eram
realizados pelos maridos (PROBST, 2007).
O período que ocorre a Primeira Guerra Mundial também está marcado pela
Revolução Industrial e consolidação do sistema capitalista. Nesse contexto, grande número
de mulheres se insere no mercado de trabalho. Na Grã-Bretanha, surgem as Sufragistas:
mulheres que buscavam/lutavam por melhores condições de vida e de trabalho, tal como
pelo direito ao voto (ABREU, 2002; QUERINO et al., 2013; PROBST, 2007; TARRAFA,
2015).
Devido às condições de trabalho precárias e insalubres, ocorreram diversos
protestos em várias partes do mundo. As cidades proeminentes dessas manifestações foram
Nova York, Berlim, Viena e São Petersburgo. A manifestação ocorrida na cidade de Nova
York, em 8 de março de 1857, foi marcada por extrema violência, no qual operárias foram
presas dentro de uma fábrica e incendiadas. Em decorrência dessa tragédia, cerca de 130
mulheres morreram. O fatídico dia ficou marcado como o Dia Internacional da Mulher
(TARRAFA, 2015).
Após a Segunda Guerra Mundial, a participação feminina, além da esfera
doméstica, deu-se de maneira mais intensa. Com o desenvolvimento tecnológico e a
introdução do sistema capitalista, a mulher começou a se inserir mais no mercado de
trabalho (PROBST, 2007). De acordo com Teixeira (2008, p.38-39), os baixos salários
femininos estão relacionados com a construção ideológica que surgiu a partir do processo
de industrialização. Os pensadores clássicos estavam preocupados com a criação da riqueza
e distribuição da renda entre os assalariados, mas não discutiam a questão da segregação
por sexo e muito menos contestavam os salários das mulheres serem mais baixos. Em
suma, elas desempenhavam uma participação eventual e complementar no mercado de
trabalho, sua responsabilidade era o cuidado da família.
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Entretanto, com o movimento feminista, a partir da década de 1970, intensifica-se o
debate sobre a conceitualização da “divisão sexual do trabalho”, de forma mais acentuada
na França (SOUZA e GUEDES, 2016; HIRATA e KERGOAT, 2007). O debate sobre a
“divisão sexual do trabalho” destaca dois princípios organizadores: o princípio de
separação, onde há tipos de trabalhos determinados para homens e mulheres, e o princípio
hierárquico, no qual o trabalho do homem assume atividades de maior valor agregado do
que o da mulher; princípios esses, por sinal, presentes em todas as sociedades (HIRATA e
KERGOAT, 2007).
Logo, as mulheres passam a sofrer maior discriminação do que os homens em
consequência dos diferentes tipos de ocupações construídas relacionarem-se às
características de cada indivíduo. A “divisão sexual do trabalho” determina o tipo de tarefa
que elas têm assumido. Mesmo com o aumento da participação feminina no mercado de
trabalho, elas pouco avançaram no tocante às diferenças nos rendimentos (ENGLAND e
FARKAS, 1986).
Segundo o pensamento feminista, a resistência da divisão sexual do trabalho atinge
negativamente a vida das mulheres; notadamente, aquelas que vivem em regiões de
vulnerabilidade (MELO e SABBATO, 2011). Os homens tornam-se responsáveis pelos
meios produtivos e elas assumem ofícios ligados ao meio reprodutivo. A apropriação
masculina sobre os meios produtivos faz com que o rendimento feminino apresente maior
valor social (HIRATA e KERGOAT, 2007).
Entre 1970 e 1980, com a introdução da financeirização e globalização no mundo,
houve aumento nas taxas de desigualdades motivada pela competição entre os
trabalhadores. O que, nesse ínterim, provocou diminuição nos salários em países não
desenvolvidos, como os mais afetados, levando à desvalorização na força de trabalho
feminina (LAPA, 2016; LINO e ALECRIM, 2017). Não obstante a desvalorização da mão
de obra feminina, elas não deixaram de investir em capital humano. No mundo, partir das
décadas de 1980 e 1990, as mulheres se inseriram com maior intensidade em cursos
universitários, redundando em mudanças paras as tradicionais ocupações. Além disso, a
escolaridade passou a ser incentivada para meninas e, por isso, as mulheres mais novas
passaram a estar aptas para ingressar no mercado de trabalho e assumir diferentes carreiras
(GOLDIN, 2006).
Goldin (2006) distingue o papel da mulher no mercado de trabalho em fases
evolucionárias e fase revolucionária. As fases evolucionárias são divididas em “horizonte”,
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“identidade” e “tomada de decisão”. Nelas, a mulher percebe continuamente a sua
contribuição na força de trabalho através da individualidade que o imprime, exercendo
identidade profissional e decisão conjunta com o marido. A fase revolucionária foi e
continua sendo marcada por uma mudança social por parte das mulheres com maior nível
educacional, postergação do casamento e menor número de filhos.
Mesmo com o desenvolvimento capitalista, os preconceitos patriarcais estavam
presentes e muitas mulheres continuaram assumindo atividades ligadas aos cuidados
familiares. A princípio, a participação da mulher no mercado de trabalho deu-se através dos
serviços domésticos, mas, com os anos, houve mudanças para outras atividades
(BRUSCHINI; LOMBARD, 2007). Um dos motivos está relacionado com o nível
educacional, pois quanto mais escolarizadas, maior a probabilidade de estarem empregadas
em atividades antes dominadas pelos homens (contabilidade, direito e medicina). Apesar da
maior escolaridade alcançada por elas, a discriminação e desigualdade entre os gêneros
permanecem (BRUSCHINI e LOMBARD, 2007; ENGLAND, 2010). As mulheres ainda
são mais frequentes no trabalho doméstico e em atividades como enfermagem e ensino.
Assim, se mantém a ideia de que elas são menos capacitadas do que os homens
(TEIXEIRA, 2008), principalmente, para cargos de maior projeção social e econômica.
Em um período recente, notadamente, a partir das duas últimas décadas do século
XX, de acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2016), os
significativos avanços na educação das mulheres não se traduziram em melhoria e/ou
qualidade do seu ingresso no mercado de trabalho. Em diversos países, a participação
feminina na população ativa aumentou, porém, a qualidade de empregos ofertados e a
remuneração continuam sendo preocupantes; ao ponto de compor tema de discussão na
agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (OIT, 2016).
Em termos de número e qualidade dos postos de trabalho, a segregação impactou as
disparidades de gênero. A mulher representa participação limitada nos setores mais
desenvolvidos e profissões que remuneram bem (OIT, 2016). Entre 1995 a 2015, no
mundo, o emprego das mulheres nos serviços subiu de 41,1 % para 61,5%. Nos países de
rendimento alto, a participação foi mais frequente nos setores da saúde e educação (30,6%).
Em contrapartida, nos países de rendimento mediano em ascensão, elas estiveram mais
presentes em setores do serviço e comércio (33,9%). Por sua vez, em regiões de renda
mediana em descensão, como a Ásia Meridional e África Subsaariana, a presença da força
de trabalho feminina na agricultura permanece alta: apresentando 60% no total;
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caracterizada por longas jornadas de trabalho; mão de obra intensiva e má remuneração
(OIT, 2016). As diferenças da participação feminina, em cada setor, relacionam-se com os
padrões de desenvolvimento urbano que cada região apresenta, ao proporcionar melhores
condições para as mulheres se inserirem em ocupações mais favoráveis (OIT, 2016).
Nos países em desenvolvimento, essa diferença é acentuada em famílias que vivem
em situações de vulnerabilidade econômica e em famílias chefiadas por mulheres que, em
grande parte, dependem de políticas públicas para mitigar as desigualdades de renda entre
os sexos (KON, 2016). De acordo com Teixeira (2008, p. 38), “o elevado número de
mulheres chefes de família é uma realidade no mundo inteiro, especialmente, nos países
mais pobres. No Brasil, as mulheres representam hoje 1/3 dos chefes de família”.
Nesse contexto, são notáveis as diferenças existentes entre homens e mulheres no
mercado de trabalho. Os salários não estão relacionados apenas ao tipo de atividades
empregadas, mas também à discriminação social. Vale ressaltar que a diferença de renda
persiste dentro de um mesmo cargo, sendo ainda maior em ocupações que exigem ensino
superior (SOARES e OLIVEIRA, 2004). Mattei e Baço (2017) apontam que as diferenças
no mercado de trabalho e nos salários estão relacionadas as diversas teorias, sendo as
principais: teoria do capital humano, da segmentação e da discriminação. Essas teorias
mencionam fatores reprodutivos e não produtivos como: escolaridade, experiência, regiões
geográficas, sexo, cor e religião.
Ademais, a discriminação horizontal e vertical no mercado de trabalho interfere nos
salários. Na horizontal, as mulheres se inserem em ocupações de cargo matriarcal e
doméstico. E, verticalmente, elas são as que menos assumem cargos de chefia (LIMA,
2018). A força de trabalho feminina apresenta maior precariedade por ter que se submeter a
qualquer tipo de trabalho, muitas vezes, para a subsistência. Logo, estudos que sinalizem o
nível de vulnerabilidade que a mulher enfrenta em regiões não desenvolvidas tornam-se
necessários para a elaboração de políticas públicas capazes de mitigar essas desigualdades.
A concluso do que fora exposto, apesar do aumento da participação feminina no
mercado de trabalho e de provedoras do lar, a discriminação social ou econômica persiste e
está presente em todas as sociedades. Araújo e Ribeiro (2001, p.2) afirmam que, no
mercado de trabalho, “muitas vezes as mulheres detêm uma formação, uma experiência e
uma produtividade superior à dos homens, mas nem por isso recebem os mesmos
rendimentos, caracterizando, situações de discriminação social”. Em continuidade a esse
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assunto, a próxima seção é dedicada à descrição sobre os diferenciais de gênero no
rendimento e ocupações, no contexto brasileiro e nordestino.

2.2 Diferenciais de Gênero no Rendimento e nas Ocupações
2.2.1 Brasil: Desigualdade nas Ocupações e Rendimentos

As desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho sempre
existiram e, no Brasil, não foi diferente. As diferenças de renda e ocupações são mais
marcantes em regiões que ainda enfrentam um processo de desenvolvimento tardio, ou são
marcadas pela vulnerabilidade social e econômica (KON, 2016).
No Brasil, seguindo a tendência mundial, a partir da década de 1970, os padrões do
comportamento feminino foram alterados. A redução na quantidade de filhos e a maior
escolaridade corroboraram para que a inserção da mulher no mercado de trabalho
aumentasse (BRUSCHINI e LOMBARD, 2007). Vale salientar que, neste período, a
expansão da economia, o rápido crescimento industrial e de urbanização favoreceram a
inserção feminina no mercado de trabalho (HOFFMANN e LEONE, 2004). Além do já
mencionado, é importante ressaltar que a declaração das Nações Unidas decretou o ano de
1975 como o Ano Internacional das Mulheres e o período entre 1976-1985 como a “Década
da mulher”.
Diante desse contexto, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço nas
atividades produtivas, desempenhando importante papel no meio rural e urbano,
apresentando participação relevante nas atividades do grupo familiar e na sociedade como
um todo. No Brasil, através do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, em 1980,
elas conquistaram a aposentadoria rural e o salário maternidade. Porém, a precariedade de
acesso ao crédito para gestão de trabalho das propriedades familiares acentuava as
diferenças entre homens e mulheres (SPANEVELLO e BOSCARDIN, 2016).
Embora tenha tido mudança no comportamento feminino, e o mesmo tenha
conquistado espaço no mercado de trabalho, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas
pelo aumento do desemprego em decorrência da crise econômica e abertura comercial;
como também, muito influenciado pelo aumento da terceirização econômica e baixos
investimentos (NETO e TARGINO, 2012; HOFFMANN e LEONE, 2004).Agregado a
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isso, a realidade da inserção da mulher brasileira no mercado de trabalho assume maiores
desvantagens em relação aos países mais desenvolvidos (LIMA et al, 2007).
Ao longo das décadas 1970 e 1980, o perfil das trabalhadoras apresentaram
características distintas. Em 1970, eram pouco escolarizadas, jovens, solteiras e sem filhos.
Na década de 1980, tinham acima de 25 anos, apresentavam maior escolaridade em relação
a elas mesmas (na década anterior), eram chefes e cônjuges no domicílio e auferiam uma
renda um pouco maior em relação à década de setenta. Por sua vez, em 1990, o perfil é
marcado pelo crescimento no número de mulheres adultas ocupadas. Nesse contexto, entre
1970 até a metade da década de 1990, mais de 31 milhões de mulheres estavam ocupadas,
embora permanecessem em ocupações não valorizadas (HOFFMANN e LEONE, 2004;
BRUSCHINI e LOMBARD, 2001).
As mulheres ganharam prestígio e destaque em ocupações como advogadas,
jornalistas, professoras, arquitetas e médicas, na década de 1990, mas o trabalho doméstico
ainda absorvia 17% da força de trabalho feminina brasileira (BRUSCHINI; LOMBARD,
2002). Segundo esse estudo, o ramo industrial permanecia absorvendo mão de obra
masculina, representando 38% das ocupações, e 31% no setor de serviços, somando 69%
do total das ocupações para eles. Entretanto, entre as décadas de 1990 a 2000, houve
aumento feminino significativo no mercado de trabalho, sendo quatro vezes superior ao
mercado masculino principalmente, nos setores do comércio e serviço, os quais
correspondiam 43% e 34%, respectivamente3 (SOARES, 2007).
Wajnman (2006, p.10) afirma: “a segregação ocupacional é a expressão da divisão
sexual do trabalho, segundo a qual as atividades tipicamente femininas seriam um
prolongamento do universo doméstico da mulher no mundo do trabalho”. Conforme a
autora, as diferenças entre homens e mulheres são dadas através de salários pagos dentro de
cada grupo, além de serem discriminadas pela raça/cor.
Entretanto, a partir dos anos 2000, o mercado de trabalho brasileiro começou a
apresentar sinais positivos, como consequência do aumento da formalização das ocupações,
gerações de emprego e aumento dos salários. Outro fator de estímulo foi a introdução de
políticas de transferência de renda, o que resultou na inclusão econômica da população de
baixa renda (FAUSTINO et al., 2017).

3

Mercado de trabalho formal, dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
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Os quesitos apresentados como fundamentais na ampliação da participação feminina
no mercado de trabalho brasileiro foram: queda na taxa de fecundidade, que passou de 5,8
filhos por mulher para 2,3 entre 1970 a 1990, respectivamente; e o aumento no nível de
instrução, que favoreceu a mulher ao conciliar melhor sua condição de mãe e trabalhadora
(PROBST, 2007; BRUSCHINI e LOMBARD, 2001).
Porém, mesmo com o declínio nas taxas de fecundidade total de todos os grupos
quinquenais, no Brasil, entre os anos de 1991 e 2000, houve aumento nos níveis de
fecundidade dos adolescentes e jovens, especificamente na faixa etária de 15 a 19 anos,
representando cerca de 25%. Esse aumento entre as faixas etárias mais jovens está
relacionado ao nível educacional que cada região do Brasil apresenta (CAVENAGHI,
2015).
Segundo Cavenaghi (2015, p. 237), “o início do exercício da maternidade precoce
passa por diversos fatores, e em muitos casos, devido a combinações desses”. Os fatores
associados ao aumento por motivos emocionais independem do status social, são aqueles
nos quais muitos, por exemplo, almejam formar uma família prematuramente. Em
populações mais pobres as causas são diversas, como a falta de projetos alternativos ao da
maternidade, falta de informação adequada, deficiência ao acesso e uso adequado dos
anticoncepcionais para prevenir a gravidez precoce (CAVENAGHI, 2015). Diante dessas
mudanças, houve alterações nos perfis dos arranjos domiciliares4. Com o aumento da
presença feminina no mercado de trabalho, a tradicional organização domiciliar de
hierarquia e poder que era sob o domínio masculino passam por mudanças, fazendo com
que, em parte dos domicílios, as mulheres assumissem o papel de chefe (PIRES, 2012).
Isso posto, “a mulher deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar a regente do
lar em algumas situações” (PROBST, 2007, p. 5). Embora seja considerado como uma das
formas de empoderamento feminino, através da expressão “mulheres chefes de família”,
nem sempre é considerado algo positivo no padrão de vida que muitas mulheres se
encontram (CAVENAGHI e ALVES, 2018).
Segundo Butto (1998, p. 73), “não é a composição interna dessas famílias o
elemento gerador de pobreza, mas sim a condição de trabalho das mulheres que as
chefiam”. Apesar de ter aumentado o número de mulheres chefes famílias, as condições
sociais que elas se encontram ainda são precárias; com peculiar gravidade entre aquelas que
4

Os arranjos domiciliares são classificados de acordo com as características de parentesco de seus membros
(IPEA, 2001).
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vivem em regiões de maior vulnerabilidade social e econômica. Atesta-se que os domicílios
monoparentais, em que as mulheres assumem a posição de chefe, são considerados os mais
vulneráveis economicamente, tendo em vista que elas assumem a responsabilidade de
prover o sustento do lar como, também, mantêm o seu papel de reprodutora, diferenciando
esse tipo de arranjo domiciliar dos demais (MORAIS, 2014).
Até o final da década de 1990, 26% das famílias no Brasil eram chefiadas por
mulheres, de modo que 14% tinham renda inferior a 1 salário mínimo, sendo elas pretas e
pardas (BRUSCHINI e LOMBARD, 2001). A participação das mulheres no comando do
lar cresceu de forma significativa, isso se deu através das transformações demográficas,
sociais e econômicas ocorridas antes dos anos 2000. Os fatores que estão por detrás dessas
mudanças são o divórcio, separação, celibato, união livre, produção independente,
abandono de um par parental e mães solteiras. Os arranjos domiciliares monoparentais são
considerados o segundo maior grupo familiar no Brasil, tendo como destaque a mulher na
chefia desses lares. O resultado disso foi que entre 2001 e 2015, em termos absolutos, os
lares chefiados por mulheres passou de 14,1 para 28,9 milhões, representando um
crescimento de 105% (VERZA et al., 2015; CAVENAGHI e ALVES, 2018).
As mudanças nos perfis dos arranjos domiciliares influenciaram na formação da
renda per capita dos domicílios. O tamanho e a composição dos domicílios foram
determinantes para assinalar a desigualdade no rendimento daqueles que são chefiados por
mulheres (Wajnman et al., 2006). Em 2017, segundo os dados da PNAD Contínua, 46,71%
das mulheres tinham como ocupação principal o emprego doméstico, sendo representadas
como “chefes no domicílio”, e recebiam, em média, R$ 817,07, valor abaixo do salário
mínimo vigente (R$ 937,00) — retratando, indubitavelmente, a vulnerabilidade nesse tipo
de arranjo familiar que são mantidos financeiramente por mulheres (VALERIANO e
NUNES, 2017; MORAIS, 2014).
É necessário observar o rendimento das mulheres ao longo do tempo, no qual as
trabalhadoras brasileiras apresentaram significativas mudanças sociais e econômicas.
Segundo os dados do IBGE (2002), em 1991, a renda da mulher representava 63,1%
comparada com a dos homens. No entanto, conforme os dados apresentados por Araújo e
Ribeiro (2001), em 1995 o rendimento médio feminino baixou para 41%, em virtude da
discriminação no mercado de trabalho como também pela concentração de mulheres em
ocupações de pior remuneração. Mas, nos anos 2000, o salário médio feminino passou para
71,5% do salário médio masculino (IBGE, 2002).
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De acordo com Soares e Oliveira (2004, p. 13), o maior nível educacional delas não
diminuiu a desigualdade de rendimento entre os gêneros. Em 2001, as mulheres com até 3
anos de estudos ganhavam 61,5% do rendimento médio da população masculina com o
mesmo grau de escolaridade e as que apresentaram 11 anos a mais de estudo ganhavam
57,1%. Embora as mulheres apresentassem maior escolaridade, a desigualdade de renda
permanecia5. Esse resultado contrapõe a ideia de que a escolaridade seria um ponto
importante para diminuir as desigualdades de gênero no rendimento (SOARES;
OLIVEIRA, 2004, p. 14).
Isso mostra que, mesmo com o empoderamento feminino e conquistas dos direitos
no mercado de trabalho, a desigualdade entre homens e mulheres nos rendimentos ainda
permanece. Lavinas e Nicoll (2006) afirmam que os níveis de pobreza e as desigualdades
dentro de uma sociedade são explicados pelo tipo de sistema de proteção social e pelo
próprio mercado de trabalho.
De acordo com o relatório dos resultados da amostra do Censo Demográfico 2010,
que compara os indicadores do mercado de trabalho e rendimento com os dados do Censo
2000, houve aumento na proporção de ocupados para ambos os sexos no Brasil, de 24
pontos percentuais para as mulheres e de 3,5 pontos percentuais para os homens.
Informação resoluta à conclusão de que, de 2000 para 2010, as mulheres ocupadas
passaram de 35,4% para 43,9%, enquanto para os homens o nível ocupacional passou de
61,1% para 63,3%. Por sua vez, em 2010 o rendimento médio mensal de homens e
mulheres permaneceu apresentando desigualdade de gênero, onde o homem recebia em
média R$ 1.587,00 e as mulheres R$ 1.074,00 6.
Nos anos 2000, as mulheres recebiam em média 67,5% do salário médio dos
homens e em 2010 passam a receber 73,7%. A partir desses números é notório que, entre
2000 e 2010, houve redução no diferencial de renda entre homens e mulheres, na medida
em que o aumento na renda média das mulheres foi de 12% e dos homens foi de 3%.
Apesar disso, o salário médio feminino ainda é 26,3% menor do que o masculino; resultado
que permanece alarmante.
A participação da força de trabalho feminina apresentou êxito, embora significasse
para as mulheres dupla jornada de trabalho (LEONE e BALTRAR, 2008). O mercado de

5
6

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2001 (Soares e Oliveira, 2004).

Valor do rendimento real médio, mensal, no trabalho principal das pessoas com 10 anos ou mais de idade,
ocupadas na semana de referência, segundo sexo.

36

trabalho brasileiro seguiu a mesma tendência de décadas anteriores, qual seja, que desde
1970 avolumou-se a participação da força de trabalho feminina. A expansão dos serviços
púbicos e o processo de industrialização foram importantes para a inserção feminina no
mercado de trabalho, favorecendo sua presença fora e dentro do lar que da dupla jornada,
elas assumem importante papel como provedoras de renda no domicílio (SOARES e
OLIVEIRA, 2004).
Segundo os dados da PNAD (2011), a população feminina e masculina com 10 anos
ou mais de idade tinham 7,5 e 7,1 anos de estudo, nessa ordem. Mesmo assim, as mulheres
apresentaram uma renda média de R$ 650,00 e os homens de R$ 1.299,00. Através do
estudo sobre os diferenciais de rendimentos entre os gêneros em regiões metropolitanas do
Brasil, de acordo com os dados da PNAD 2014, Mariano et al (2018) apresentou a renda
média masculina de R$ 1.585,55 e feminina de R$ 771,26. Ou seja, mesmo com o passar
dos anos, os diferenciais no rendimento entre homens e mulheres persistem.
No recorte mais recente, os dados da PNAD Contínua (2017), que define a
população em idade a trabalhar com 14 anos ou mais na semana de referência, mostrou que,
no Brasil, 89,1 milhões de pessoas estavam ocupadas. Mais da metade da população em
idade de trabalho era formada por mulheres, contudo, a população masculina que
trabalhava representava 57,2%. Com relação ao rendimento médio mensal, em 2017, a
renda média dos homens era de R$ 2.410,00, ao passo que entre as mulheres era de R$
1.868,00, representando 77,5% do rendimento masculino7.
Cabe ressaltar que as políticas de educação e assistência social são essenciais para o
aumento da mulher no mercado de trabalho, haja vista que elas necessitam de serviços que
garantam a sua permanência. Com isso, todos os investimentos em creches e escola
beneficiam a inserção produtiva feminina, o que contribui para a redução da pobreza
familiar (LAVINAS e NICOLL, 2006) ao favorecer o tempo disponível das mulheres e sua
emancipação no mercado de trabalho (ONU MULHERES, 2016).
Diante desses cenários, essa revisão da literatura evidencia que, a partir das duas
últimas décadas do século XX, o nível de ocupação das mulheres brasileiras, bem como sua
renda e participação na renda domiciliar aumentaram. Contudo, ainda permanecem as
diferenças de renda e ocupações marcadas pela discriminação de gênero.

7

Publicação do informativo da PNAD 2017, destaque dos principais resultados da pesquisa.
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O Brasil é um país composto por regiões de diferentes cenários socioeconômicos e
demográficos, dado os diferentes fatores em sua formação histórica, social, econômica e
climática. E, dentre as cinco grandes regiões, o Nordeste se destaca por apresentar distintos
cenários ao longo dos anos, acima de tudo, na formação social e econômica. Nesse sentido,
a próxima seção trata da revisão do processo de formação econômica da região e dos
diferenciais de gênero no rendimento e ocupações.

2.2.2 Contexto Nordestino
Em relação às demais regiões do Brasil, o Nordeste brasileiro, embora apresente
desvantagens em seus indicadores sociais e econômicos, é caracterizado também por
progressos. A economia da região era essencialmente agrícola. O quadro mudou na
conjuntura da criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952, por meio do qual
foram instituídas políticas de desenvolvimento. Notadamente, é a partir da década de 1960,
com os incentivos fiscais, que houve expansão de diversas atividades ligadas à produção de
bens intermediários; esses, por sua vez, dinamizaram a economia (OLIVEIRA, 2016).
Além dos mencionados incentivos fiscais através do BNB, notabilizou-se, também,
os investimentos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)8. Por
efeito desses investimentos, o setor industrial, localizado nas três maiores regiões
metropolitanas do Nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza), se expandiu com instalações de
grandes empresas transnacionais e nacionais — onde a maior produção estava na indústria
do tecido. Os demais tipos de atividades eram na fruticultura irrigada, na produção de
grãos, produção de eucalipto direcionada para a indústria de papel e celulose, nas culturas
de camarão para exportação e na ovinocaprinocultura9 (ARAÚJO e SANTOS, 2009).
Contudo, os investimentos através da SUDENE não foram suficientes para que parte da
população permanecesse no Nordeste. O Sudeste tornou-se uma região atrativa por
apresentar indicadores sociais e econômicos bem mais elevado dentre todas as regiões do
país (NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2015).

8

Órgão criado no final da década de 1950 que tinha por objetivo promover o desenvolvimento no Nordeste,
visando investimentos na infraestrutura, o fortalecimento da indústria e a promoção da modernização na
agricultura (QUEIROZ, 2013).
9
Rebanho, produção e consumo de carne ovina e caprina (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010).
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Na década de 1970, o crescimento na economia — Milagre Econômico Brasileiro
atrelado ao II Plano Nacional de Desenvolvimento—, a intensificação industrial e o
processo de urbanização provocaram o desenvolvimento no Brasil e, especialmente, no
Nordeste, a partir da paulatina desconcentração da atividade econômica do Sudeste em
direção às áreas menos desenvolvidas. Diante desse contexto, nota-se o aumento na geração
de empregos, inclusive para mulheres (BRUSCHINI, 1994).
Apesar da melhoria na economia, entre as décadas de 1960 e 1970, milhares de
nordestinos migraram para o Sudeste em busca de trabalho e de alguma alternativa à
sobrevivência frente à seca que atingia a região ou mesmo a procura de qualquer ajuda aos
desequilíbrios regionais (CORREIA, 2018).
Diferentemente do crescimento das décadas anteriores, a década de 1980 foi
marcada pela crise econômica, inflação e desemprego. Com isso, o processo de
terceirização se expande no país, deslocando os trabalhadores dos setores primário e
secundário para o terciário. Esse último setor é caracterizado por comportar trabalhadores
de diversas atividades, sendo elas dinâmicas ou de baixa produtividade, ofertando, em sua
maioria, baixos salários (BRUSCHINI, 1994).
Nesse período, o setor público, no Nordeste, apresenta participação importante ao
ser responsável pela geração de empregos, agindo no intuito de amenizar a crise
econômica, especialmente nas esferas estaduais e municipais. Embora a força de trabalho
feminina apresente maior destaque em ocupações no serviço doméstico, foi nesse período
que as mulheres nordestinas começaram a se inserir um pouco mais no funcionalismo
público (OLIVEIRA, 2016; BRUSCHINI, 1994).
Segundo Bruschini (1994, p. 189), “o peso relativo da administração pública
nordestina é marcante, sobretudo entre as mulheres: mais da metade dos empregos
ocupados por elas estavam nesse ramo do setor organizado”. Por essa razão, o número de
mulheres que contribuíam para a previdência era maior do que a masculina, embora o
percentual de contribuintes no Nordeste fosse menor em relação às outras regiões e as
mulheres permanecessem recebendo rendimentos menores.
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (1988) apontaram que, no final da
década de 1980, o percentual de trabalhadoras casadas e mais velhas no Nordeste foi o mais
elevado se comparado às demais regiões do país. Essas mulheres ingressavam no mercado
de trabalho a fim de contribuir com a renda do marido; e embora tenha tido aumento no
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número de trabalhadoras, as nordestinas permaneciam em situação desigual em relação às
mulheres do Sudeste (BRUSCHINI, 1994).
A década de 1990 foi marcada pela intensificação de políticas econômicas
neoliberais, com a presença mínima do Estado em investimentos em infraestrutura,
incentivando o capital privado; impactando, negativamente, a economia nordestina;
aumentando o número de trabalhadores informais, sobretudo, o das mulheres que ofertavam
serviços domésticos (OLIVEIRA, 2016).
Mesmo diante dos impactos negativos no mercado de trabalho nordestino, em 1995,
o Nordeste apresentou um diferencial de salário entre os gêneros menor que outras regiões
do Brasil. Araújo e Ribeiro (2001) afirmam que, nessa região, o menor nível de
escolaridade resulta nessa menor diferenciação: a diferença salarial dos homens em relação
às mulheres era de 39,89%. Por sua vez, as regiões Sul e Sudeste apresentaram as maiores
diferenças salariais, 45,74% e 44,60%, respectivamente.
Por outro lado, a partir dos anos 2000, o Nordeste brasileiro começa a dar novos
passos para o seu crescimento e desenvolvimento, embora continue apresentando diferença
em relação às outras regiões do país. Com relação ao rendimento, de acordo com a PNAD
(2004), o Nordeste apresentou o menor rendimento mensal do Brasil, sendo de R$ 450,00,
enquanto, no Sudeste, o rendimento foi de R$ 848,00 (o maior do país). Ademais, a
remuneração média das mulheres ocupadas correspondia a 69,3% da recebida pelos
homens, e essa diferença é consequência da posição na ocupação, que tem capacidade de
influenciar na renda.
Quanto às informações do mercado de trabalho formal, em 2009, segundo os dados
da RAIS, a região Nordeste se manteve com a menor remuneração salarial média do país,
de R$ 1.146,10 contra R$1.461,21 para o Brasil. Com relação ao rendimento masculino e
feminino, a diferença mostrou que os homens recebiam R$ 96,48 a mais do que as
mulheres (LIMA et al., 2016).
Segundo informações recentes da PNAD (2016), a renda média mensal feminina no
Brasil foi 22,9% menor do que a dos homens, dado que o rendimento médio mensal
nacional foi de R$ 2.149,00, com os homens recebendo R$ 2.380,00, enquanto que as
mulheres recebiam em média R$ 1.836,00. No Nordeste, o rendimento médio mensal foi de
R$ 1.427,00 e a renda média feminina representava 11,6% a menos em contrapartida a dos
homens. O rendimento médio masculino era de R$ 1.498,00, enquanto as mulheres
recebiam R$ 1.324,00.
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A discriminação entre os salários e ocupações são fatores que influenciam nos
diferenciais entre os gêneros e entre as cinco grandes regiões do Brasil. Essa discriminação
sucede quando em um mesmo posto de trabalho homens e mulheres apresentam uma
mesma produtividade, porém recebem salários dessemelhantes (CAMBOTA e PONTES,
2007). O Nordeste brasileiro, conquanto apresente uma menor diferença na renda média
entre os gêneros, apresenta também uma significativa segregação ocupacional (LIMA et al.,
2016), através das piores ocupações, como o trabalho não remunerado e o emprego
doméstico sem carteira assinada às mulheres. Elas são desvalorizadas até mesmo nos
empregos formais, (CESIT/IE, 2017)10, o que está relacionado aos aspectos sociais e
culturais (LIMA et al., 2016).
Cambota e Pontes (2007) afirmam que as desigualdades de rendimento no Nordeste
entre os gêneros corroboram para a feminização da pobreza, a partir do aumento de famílias
chefiada por mulheres que assumem a responsabilidade pelo sustento do lar e criação dos
filhos sem a presença do companheiro ou marido (NOVELLINO, 2004).
Com o intuito de analisar os diferenciais de gênero em regiões vulneráveis, o
próximo capítulo apresenta uma discussão sobre as desigualdades de gênero em um
contexto de vulnerabilidade climática (em várias regiões do mundo) e a importância dos
programas de transferência de renda no Brasil, com enfoque no Nordeste, para reduzir a
vulnerabilidade

10

CESIT/IE – UNICAMP – Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho.

econômica.
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3. VULNERABILIDADE CLIMÁTICA
3.1 Desigualdades de Gênero no Contexto de Vulnerabilidade Climática
O homem é reconhecido por ser adaptável a diversos tipos de mudança e por
modificar o meio em que vive para sobreviver. Com o tempo, utilizou vários recursos para
sobrevivência, sendo mais notável em regiões nas quais as populações sofrem com os
eventos climáticos (UNFPA, 2009), pauta de grandes discussões e desafios, ao
comprometer os recursos naturais, atividades econômicas, segurança alimentar e saúde
humana (GARAI, 2016).
Nesse contexto, a estruturação das ocupações se relaciona ao espaço em que está
inserida e, portanto, depende das condições e características de cada região, de modo que se
associa ao seu nível de desenvolvimento (KON, 2016).
O mercado de trabalho de uma região que sofre com os efeitos dos eventos
climáticos tende a modificar os tipos de atividades ou ocupações como forma de amenizar a
vulnerabilidade econômica. Nesse contexto, a capacidade de adaptação das mulheres se
torna mais limitada comparando-a aos homens, devido aos princípios culturais, sociais e
discriminatórios — impostos através da divisão sexual do trabalho até mesmo em âmbito
doméstico ou social (TERRY, 2009).
Apesar dessa limitação, as mulheres assumem papel importante no complemento da
renda; embora, estejam alocadas em ocupações precárias e mal remuneradas (UNFPA,
2009). As diferenças nas ocupações entre homens e mulheres impactam diretamente na
remuneração e são percebidas de maneira mais intensa em lugares não desenvolvidos, por
isso a presença de políticas sociais e focalizadas são importantes.
A participação feminina na renda familiar aumentou gradativamente no Brasil, e
chega a representar 45% entre 1995 a 2009. Isso se deu pelo aumento da participação da
mulher no mercado de trabalho. Nesse mesmo período, a inserção cresceu em 10%, como
também a mudança no perfil dos arranjos familiares, nos quais famílias chefiadas por
mulheres passaram de 35% para 54% no período supracitado (IPEA, 2011). À vista disso, a
presença feminina no mercado de trabalho contribuiu para o aumento da renda familiar,
acentuadamente em famílias compostas por muitos membros, característica de países em
desenvolvimento e em regiões que apresentam maior desigualdade social (KON, 2016).
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As mulheres são as que mais sofrem com os impactos climáticos, devido à falta de
recursos, como também pela exclusão das tomadas de decisão em relação aos homens. Essa
diferença pode está relacionada ao tipo de atividades que homens e mulheres estão
envolvidos, dado que, globalmente, em regiões não desenvolvidas e afetadas pelos efeitos
climáticos, elas geralmente estão empregadas em atividades agrícolas negativamente
(TERRY, 2009).
Em regiões rurais, a ação climática provoca maiores efeitos, o que contribui para o
aumento da vulnerabilidade. No continente asiático e africano, a qualidade e a quantidade
de diversos plantios como milho, sorgo e trigo estão apresentando diminuição de cultivo
devido à ação do clima (KIRSH e SCHNEIDER, 2016).
Kirsh e Schneider (2016, p. 7) informam que, em 2013, “houve um número próximo
a 842 milhões de pessoas no mundo incapazes de satisfazer as suas necessidades de energia
em sua dieta diária”. Isso se deu em decorrência da ação climática sobre a produção em
regiões não desenvolvidas, a falta de água e o aumento da temperatura acima de 30°.
Aspectos que resultaram na escassez primária de recursos, afetando a economia, e,
paulatinamente, causando efeitos negativos na vida popular.
No mundo, algumas regiões apresentam especificidades climáticas. No caso de
Bangladesh, os eventos climáticos que mais causam desastres são as inundações e ciclones;
as inundações chegam a 15% em sua área costeira. Os tipos de atividades que as mulheres
se inserem são na agricultura e pesca, tornando-as mais vulneráveis aos fenômenos
climáticos. Nessa região, as mulheres também enfrentam problemas culturais, dificultando
o acesso ao mercado de trabalho, à medida que, muitas vezes, são proibidas de saírem de
casa (GARAI, 2016).
Na América Latina, grande parte das geleiras tropicais localizam-se na Cordilheira
dos Andes e 20% delas encontram-se na Bolívia. Em pequenas comunidades próximas à
encostas e planícies que seguem até as montanhas Huayna-Potosí e Chacaltaya, as mulheres
sobrevivem trabalhando em pequenas plantações e criação de lhamas, ovelhas e galinhas. A
geleira, que era uma forma de abastecimento de água para o cultivo e criação de animais,
tem diminuído a capacidade de abastecimento nos últimos 20 anos. Isso reflete no modo de
vida das famílias dessa região, sobretudo das mulheres que precisam se deslocar para
carregar água por horas devido à falta de córregos (UNFPA, 2009).
A região de San Pedro, em Belize, é caracterizada por uma economia voltada ao
turismo. Essa atividade emprega, em sua maior parte, a mão de obra feminina. As altas
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temperaturas, furacões e a acidificação do oceano têm diminuído os corais vivos ao longo
da costa. Além disso, a ação climática afeta os meios de subsistências das famílias que
sobrevivem da pesca, como também impacta no turismo; que emprega, em sua maioria
negócio, como dito anteriormente, tão crucial para as mulheres solteiras e chefes de família
(UNFPA, 2009).
No Brasil, todas as regiões apresentam alguma característica de enfrentamento
climático. Na Amazônia, por exemplo, tem como característica de solo grandes extensões
de terras baixas, que ficam na margem do rio Amazonas, chamadas de várzea. Essas terras
sofrem com inundações durante seis meses pelas enchentes. Os impactos ambientais
acabam agravando ainda mais o modo de vida dos moradores. Durante as enchentes,
grandes prejuízos são causados, sociais e econômicos, havendo, portanto, a necessidade de
adaptação dessa população durantes tais eventos (SOUZA e ALMEIDA, 2010). Diante
desse cenário, é provável que as mulheres e crianças sejam as mais prejudicadas, dado os
riscos provocados pelas inundações. Por outro lado, a região que mais sofre em decorrência
do clima semiárido é o Nordeste. De acordo com Carvalho (2007), o Nordeste se insere no
contexto histórico nacional como a primeira região de ocupação demográfica do país, como
também é marcada por grandes diferenças intrarregionais, o que impacta no seu
desenvolvimento.
Estudos que relacionem a abordagem de gênero com a escassez de água ainda são
raros na literatura científica. No Brasil, essa temática ganhou força a partir da Conferência
sobre a Água e Meio Ambiente (1992). Posteriormente, vários objetivos foram acordados
entre os principais líderes mundiais através da Conferência Rio+20 (2012). A exemplo
deles, como alguns dos que foram incluídos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), temos: a igualdade de
gênero11, o acesso à água potável e saneamento básico12. Diante disso, vale ressaltar a
importância desse tema, em razão de que a região semiárida é a que mais sofre com a seca
(FAÇANHA, 2019).
As características dessa região são descritas através da literatura brasileira e
manifestações artísticas. Algo bastante explícito na recorrente descrição do modo de vida
no semiárido nordestino: um local com mulheres cercadas por crianças e homens em
fileiras de retirantes. Comumentemente, o Nordeste é retratado, desde o seu período
11
12

5° Objetivo do Desenvolvimento Sustentável.
6° Objetivo do Desenvolvimento Sustentável.
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colonial, como uma região que apresenta situação de escassez, fome e pobreza;
principalmente em períodos de estiagem. Os perfis masculino e feminino estão ligados a
essa imagem, descrevendo sempre o modo de vida e condição de miserabilidade (RIOS e
BASTOS, 2015).
No contexto de vulnerabilidade climática e ausência do marido, a procura por
melhores condições de vida em outras regiões do país faz parte do papel da mulher
sertaneja, que assume as responsabilidades do lar devido à migração do companheiro, fato
notório entre as décadas de 1960-1980. Essas mulheres apresentaram e continuam
apresentando superação e formas de convivência na região semiárida (RIOS e BASTOS,
2015; SOUZA et al., 2016).
Diante desse contexto, começou a ser discutido as relações de gênero no semiárido
nordestino. O homem é visto como corajoso, ousado e valente: o “cabra macho”, enquanto
que a mulher é representada pela delicadeza, fragilidade e submissão, mesmo sendo
reconhecida como “mulher macho”, por causa das superações vividas em momentos de
adversidades — quando assumem o papel de chefe de família, na educação dos filhos e
providenciando o sustento pelo cultivo da terra (RIO e BASTOS, 2015).
A presença feminina em organizações de diversas atividades, no semiárido, surgiu
de maneira mais marcante a partir da década de 1980. Ainda assim, devido às
características culturais tradicionais e de dominação patriarcal que ainda persistem, a
mulher representa um papel secundário e de invisibilidade no trabalho (SOUZA et al.,
2016). No contexto histórico dessa região, elas se destacam em atividades no meio rural, na
agricultura de subsistência e agricultura familiar (RIOS e BASTOS, 2015; SOUZA et al.,
2016). Elas também são as responsáveis por serem “provedora da primeira água, aquela
destinada a beber e cozinhar” (PONTES 2013, p. 14).
Todavia, as mulheres, no semiárido nordestino, não são reconhecidas como
deveriam, embora assumam participação importante, principalmente na esfera doméstica.
Basta ver as famílias em situação de pobreza, onde elas precisam lidar com crianças ou
idosos, que requerem mais cuidados numa demanda maior de tempo. Essas mulheres
representam força e resistência em regiões marcadas pelos eventos climáticos, como a seca.
Diante desse cenário, a construção de cisternas maximizou o tempo das mulheres
beneficiadas e minimizou as longas caminhadas em busca de água potável (PONTES,
2013).
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Além disso, as mulheres estão destinadas a controlar a distribuição da água dentro e
fora do lar, seja para a preparação dos alimentos, higiene pessoal da família, consumo ou
cultivo de pequenas hortas e no cuidado com os animais (MELO, 2010). O “Ser Mulher”
no semiárido nordestino vai muito além do domínio doméstico, embora não sejam
reconhecidas como deveriam.
Essa relação de inferioridade da mulher na região Nordeste é bem retratada no
documentário chamado “Severinas: as novas mulheres do sertão”, no município de
Guaribas, sertão do Piauí (PUBLICA, 2013). No documentário, através da fala de Horácio
Alves da Rocha, percebe-se a desvalorização da figura feminina dentro do lar, remetendo
que “o homem é gigante da mulher”. Além disso, algumas entrevistadas nem sequer tem
consciência de sua importância dentro do lar. Quando é perguntado “o que é ser mulher?” à
Luzia, ela simplesmente responde: “Ser mulher é mulher”; com uma nítida tristeza sobre
sua condição feminina (PUBLICA, 2013).
Apesar da discriminação e machismo, o modo de vida dessas mulheres começou a
mudar com o recebimento do PBF. Com o benefício elas tiveram maior autonomia na
decisão em como utilizar os recursos recebidos para manutenção do domicílio. O
documentário também mostra a mudança de percepção do que é “ser mulher no sertão”,
presente no discurso das meninas mais novas beneficiadas pelo PBF. Elas sonham com um
futuro diferente das suas mães, pensam em estudar para ter uma profissão, desejam menos
filhos e algumas dizem não querer ser mãe (PUBLICA, 2013). Diante dessas declarações,
percebe-se que o impacto do PBF e suas condicionalidades (presença nas escolas,
vacinação em dia etc.) é intergeracional, gera mudanças no pensamento e estilo de vida das
filhas em relação às mães.
No Estado do Rio Grande do Norte, na região do Seridó Potiguar, não é diferente.
As mulheres da região assumem um papel importante dentro e fora do lar, contribuindo
com o seu papel de cuidadora e provedora no sustento do domicílio. Durante a pesquisa de
campo deste estudo, percebe-se o quanto as mulheres da região assumiram importância, em
ocasião de sua maior responsabilidade dentro do lar, como também pela necessidade do
marido ir em busca de trabalho em outras regiões (dentro ou fora do estado).
Apesar disso, o “Ser Mulher” assume um papel de inferioridade, mesmo
apresentando uma personalidade forte diante das adversidades climáticas. Elas
conquistaram seu espaço, mas na esfera privada estão inseridas em posição de
inferioridade. Esse tipo de pensamento é cultural e patriarcal, no qual as mulheres não
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tinham autonomia dentro do próprio domicílio, prevalecendo a hierarquização em que o
homem tem o domínio de tudo e a mulher está submissa a esse homem (RIOS, 2015).
É conclusivo, nesse contexto climático, de hierarquização e submissão da mulher,
que sua vulnerabilidade torna-se ainda maior. Dentre os impactos provocados pela seca na
região semiárida estão a degradação da terra, com interrupção no plantio, morte de animais,
esgotamentos nos reservatórios, interrupções de hidrelétricas, redução no rendimento — o
que repercute diretamente na fome, perda econômica e deslocamento das populações
(RIBOT et al., 1996).
O clima semiárido afeta negativamente o mercado de trabalho nordestino, deixando
as ocupações e rendimentos mais vulneráveis, fazendo com que haja necessidade de
políticas públicas e específicas para o desenvolvimento (CORREIA, 2018). Em uma
localidade caracterizada pelas atividades agrícola, como a nordestina, Andrade et al. (2013)
afirmam que, de acordo com a percepção dos agricultores da região, a má qualidade do solo
dificulta o meio produtivo da região.
As atividades agrícolas são características da região Nordeste e sofre devido às
recorrentes secas em regiões semiáridas, impactando diretamente na economia e nas
decisões das populações que ou migram, em períodos de grandes estiagens, na busca de
uma melhor qualidade de vida/emprego, ou usam estratégias adaptativas através das redes
familiares, sociais, e públicas para permanecerem (NAWROTZKI e DEWAARD, 2016).
Em continuidade, o próximo tópico irá retratar a importância das políticas públicas,
mais propriamente dos programas sociais, para o desenvolvimento do Nordeste. A
participação ativa do setor público modificou o modo de vida da população, com destaque
para a região semiárida, minimizando a situação de pobreza e de vulnerabilidade das
famílias. Todos os programas implementados no Nordeste, principalmente em períodos de
estiagem e seca, foram essenciais tanto para o desenvolvimento da região como na
mudança de vida da população em geral.

3.2 O Enfrentamento da Seca no Nordeste
A região semiárida do Nordeste é marcada por diversos programas governamentais
implementados com o intuito de minorar não somente a seca, mas desenvolver a região. O
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primeiro, a partir da criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS)13, instituído
pelo Decreto nº 7.619, de 21 de outubro de 1909. Através da IOCS foram realizadas
infraestruturas com o objetivo de minimizar o sofrimento da população nordestina e mitigar
a vulnerabilidade da região. Dentre as obras implementadas, estava a construção de açudes,
rodovias, ferrovias, portos, redes de energia elétrica, telegráficas e hospitais. Durante 50
anos, a IOCS foi a única agência governamental federal executora de obras de engenharia
na região, impactando positivamente na vida da população nordestina (DNOCS, 2016), mas
não foram capazes de impedir a fome, a miséria, a seca e as migrações.
Portanto, mesmo apresentando impactos positivos, as obras implementadas pela
IOCS não foram eficientes para amenizar o problema da vulnerabilidade devido às
mudanças climáticas e desigualdades regionais. Sem considerar que o jogo de interesses
das oligarquias locais fazia com que grande parte das construções de açudes fossem
realizadas em propriedades privadas, favorecendo os interesses particulares dos que
detinham poderes políticos (COLOMBO, 2012).
A criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em
1959, apresentou um projeto desenvolvimentista para a região que dinamizaria a economia
do Nordeste, além de realizar a integração territorial e relações econômicas com as demais
regiões do país, e de maneira mais intensa com o Sudeste. Os projetos apresentados pela
SUDENE almejavam expandir a indústria no Nordeste e ampliar oportunidades de postos
de trabalho, modificando, em parte, a estrutura produtiva e econômica da região, como
também os tipos de ocupações (RIBOT et al., 1996; CARVALHO, 2007; COLOMBO,
2012; MATTOS e MARTIGNONI, 2012).
A SUDENE alcançou o seu objetivo, a industrialização concentrava quase dois
terços dos investimentos nas principais áreas metropolitanas do Nordeste. A ampliação e
diversificação desse setor industrial fez com que filiais de grandes grupos transnacionais e
nacionais se instalassem, sobretudo, para produção de tecido (ARAÚJO e SANTOS, 2009).
Posteriormente, em meados da década de 1970, o Nordeste passou por diversas
mudanças advindas da urbanização e implantação de indústrias, por meio do II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND), que tinha como um dos seus objetivos
desconcentrar a atividade econômica do Sudeste em benefício de áreas menos
desenvolvidas. Assim, o Nordeste iniciou sua fase de desenvolvimento, e os investimentos
13

A partir de 1945, a Inspetoria de Obras Contra as Secas passa a ser chamada de Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas – DNOCS.
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públicos realizados através do Estado sustentaram a economia diante da crise econômica
internacional que ocorria nessa época.
Em 1980, o setor industrial, nomeadamente, os segmentos produtores de bens de
capital e bens de consumo duráveis da região Sudeste começam a sofrer com os impactos
da crise econômica e financeira internacional. As particularidades das estruturas produtivas,
com a produção de bens intermediários, agricultura de grãos e importantes polos de
fruticultura, implantados no Nordeste, fizeram com que a região enfrentasse de maneira
positiva os efeitos da desaceleração da economia brasileira (ARAÚJO, 1997; MATTOS e
MARTIGNONI, 2012).
O Nordeste apresentou um crescimento econômico positivo, em face da sua
estrutura produtiva frente à crise econômica nos anos da década de 1980. Mesmo assim, os
adventos da abertura comercial, os juros elevados e o câmbio valorizado, na posterior
década de 1990, pioraram os indicadores sociais da região, contribuindo para o aumento
nos níveis de pobreza. Índices que, entre outros, destacam-se: a desigual distribuição de
renda, o baixo índice de desenvolvimento humano, a má distribuição de terra e a alta
concentração de indústrias na faixa litorânea. Além do que, a guerra fiscal entre os estados
e alguns municípios do Nordeste impactou negativamente na economia da região, já
fragilizada pela ausência de investimentos na infraestrutura e na capacidade de gerar novas
tecnologias; influência sensível para decisão de grandes empresas a não investirem no
Nordeste (ABLAS e PINTO, 2009; CARVALHO, 2018).
Além dos programas para o desenvolvimento e combate à seca no semiárido
nordestino, em 1999, foi criado a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), que tinha
como proposta a criação de um programa intitulado Um Milhão de Cisternas Rurais
(P1MCR). Mas, somente em 2001 o programa foi implementado. No ano de 2003, foi
acrescentado ao Programa Fome Zero, de modo que o Ministério do Combate à Fome
passou a ser responsável por ele. Dentre os objetivos do P1MCR estavam: receber e
armazenar água da chuva para o consumo humano, prioritariamente beber e cozinhar. Além
disso, objetivava proporcionar a melhoria das condições de vida da população, combatendo
a pobreza rural e eliminando problemas de saúde advindos da falta de água (FAÇANHA,
2019; GOMES e HELLER, 2016).
Neto (2014) apresenta alguns motivos que levaram ao desenvolvimento do Nordeste
nessa nova fase que corresponde à primeira década dos anos 2000. A princípio, se deu por
meio da retomada econômica nacional e regional, estabilização dos preços e retorno da
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presença do Estado na economia. Em seguida, por meio dos investimentos públicos em
obras de infraestrutura, como o Programa de Aceleração ao Crescimento I e II (PAC) e a
expansão de créditos para as famílias e as empresas. Por último, mediante a valorização do
salário mínimo, tal como pelo aumento no número de trabalhadores formais e pelas
políticas sociais de transferência de renda focalizadas em regiões mais pobres —
beneficiando as populações em situação de pobreza e extrema pobreza (NETO, 2014;
JANNUZZI e PINTO, 2013).
As políticas sociais assumiram importância diante da crise internacional em 2008,
preservando a renda do trabalho. Desde 2003, as políticas de estímulo ao crédito e à
redução dos impostos contribuíram para o mercado de trabalho brasileiro que, mesmo
diante da crise de 2009, gerou 1,7 milhões de postos de trabalho formais, entre 2003 e 2014
(ONU MULHERES, 2016).
Com relação aos programas sociais, em regiões de vulnerabilidade social e
econômica, esses assumem fundamental importância no intuito de dirimir as desigualdades
nos rendimentos, sobretudo entre os sexos.
O aumento na renda da população mais carente e a redução das desigualdades
sociais, devido aos investimentos em programas sociais, são mudanças positivas
apresentadas em anos recentes na região (TEIXEIRA, 2010).
No Brasil e de forma particular na região Nordeste, por apresentar indicadores de
pobreza mais severos, os programas com relevância na composição da renda familiar, como
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família, colaboraram por
cerca de um terço da redução das desigualdades de renda nos anos 2000, e tinham como
foco as famílias que viviam em situação de pobreza e extrema pobreza. Além disso, os
objetivos desses programas têm se mostrado eficazes, principalmente, nessas populações
mais vulneráveis (TAVARES et al., 2009; MEDEIROS et al., 2007).
O Benefício de Prestação Continuada foi um dos frutos da Constituição Federal de
1988, no entanto, somente em 1993 foi regulamentado com a promulgação da Lei n. 8.742,
a partir 7 de dezembro de 1993. O programa beneficia as pessoas acima de 65 anos e
aquelas incapacitadas para o trabalho. O valor referente a esse benefício é de um salário
mínimo para o idoso com mais de 65 anos ou deficiente, cuja renda familiar per capita seja
menor do que um quarto do salário mínimo (NUNES e MARIANO, 2015; NILSON et al.,
2016).
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Pesquisas realizadas pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS), entre 2004 a
2006, mostrou predominância feminina no recebimento desse benefício, sendo 52,7% para
elas contra 47,3% de homens. Com relação aos beneficiários idosos, a concentração de
mulheres é ainda maior, 59,6% contra 40,4% dos homens. “Essa estatística é consequência
da menor participação das mulheres no mercado de trabalho formal, por isso, muitas idosas
não têm direito a benefícios previdenciários e da maior sobrevivência das mulheres nas
idades mais avançadas” (JESUS, 2015, p. 48). Além do mais, as mulheres são as mais
favorecidas, pois vivem em média mais que os homens. Segundo os dados apresentados
pelo IBGE (2018), a expectativa de vida das mulheres no Brasil representava 79,4 anos,
maior que a expectativa de vida dos homens (72,2 anos).
Em 2012, o BPC era a única fonte de renda de muitas famílias, e cerca de 1,7
milhões de idosos eram beneficiados pelo programa. No ano de 2016, o número de
beneficiários com deficiência era de 2.349.905, e 1.925.038 de pessoas idosas, totalizando
4.274.943 milhões de beneficiados (JESUS, 2015; MDS14, 2016). Jesus (2015) apresenta
resultados positivos sobre as famílias que recebem o BPC. Além de ser considerado como
principal fonte renda e sustento das famílias, dado que destinam esse benefício para as
necessidades primordiais, como alimentos e medicamentos.
Por sua vez, o Programa Bolsa-Família foi implementado no final de 2003,
representando a unificação de programas sociais que existiam como o Bolsa-Alimentação,
o Cartão-Alimentação, o Bolsa-Escola e o Auxílio-Gás. Tal programa é considerado como
a maior política de transferência de renda existente no Brasil. Ademais, o PBF constitui-se
como uma política de longo prazo, por proporcionar aos beneficiários investimentos em
capital humano (NUNES e MARIANO, 2015; TAVARES et al., 2009).
Em 2004, além de apresentar uma renda inferior a R$ 100,00, existem outras
condicionalidades para que o domicílio receba o benefício do PBF, dentre eles, estão:
acompanhamento médico e exame pré-natal e pós-natal das mulheres gestantes e dos filhos
(crianças de 0 a 6 anos); frequência escolar dos filhos menores (7 a 15 anos) de, no mínimo,
85% das aulas no ensino fundamental, e para os jovens (ensino fundamental e médio)
frequência de 75%, no mínimo. Essas condicionalidades estão ligadas ao melhor acesso
das crianças e jovens aos direitos sociais básicos como saúde, educação e assistência social;
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estímulos contínuos para que não retornem ao trabalho infantil (MEDEIROS et al., 2007;
TAVARES et al., 2009; NUNES e MARIANO, 2015).
O Programa Bolsa-Família assume importância não somente no combate à pobreza,
mas também na mitigação das desigualdades de renda entre os gêneros (PASSOS e
WALTENBERG, 2016).Além disso, o PBF colaborou na redução da mortalidade infantil
no Brasil em 73%, entre 2002 a 2013, enquanto o mundo vivenciou uma redução desse
indicador em 53%. Por tudo o quanto foi apresentado, o PBF é considerado o maior
programa de transferência de renda no mundo; como referência internacional (ONU
MULHERES, 2016).
No período de julho a novembro de 2005, o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) realizou uma pesquisa domiciliar com os beneficiários do PBF.
Os resultados apresentaram impactos positivos nas famílias que viviam em situação de
pobreza e extrema pobreza. Os beneficiários declararam que recebiam, em média, R$ 64,19
do programa. A renda média familiar com o valor do benefício chegava a R$ 367,04 e
representava um aumento de 21,35% na renda das famílias beneficiadas pelo programa.
Ademais, 87,8% dos beneficiários alegaram que a vida melhorou muito, e o Nordeste foi a
região com maior percepção de que a vida das famílias melhorou de forma expressiva. Nos
domicílios beneficiados, 75,6% de quem detém o controle sobre o recebimento do benefício
é o próprio responsável legal, em sua maioria mulher (MDS, 2007).
Uma década depois da implantação do PBF no Brasil, em 2013, 13.872.243 famílias
estavam registradas como beneficiadas pelo programa. As famílias eram compostas, em
média, por 3,6 pessoas e recebiam, em média, R$ 149,71. Portanto, cerca de 49,6 milhões
de pessoas foram alcançadas por essa política pública. A maior parte dessas famílias
residiam na região Nordeste e Sudeste, sendo, respectivamente, 50,2% e 25,4%
(CAMARGO et al., 2013).
As famílias assistidas pelo programa são aquelas que têm crianças e adolescentes
até 17 anos. O valor do benefício varia conforme à idade, sendo que os beneficiários entre 0
a 15 anos, gestantes ou nutrizes recebem um valor de R$ 39,00 cada; no máximo, até 5
benefícios por família. Os jovens entre 16 e 17 anos que estejam frequentando regularmente
a escola recebem R$ 46,00 por adolescente; nesse caso, o máximo de benefício são três por
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família. A média de benefício recebido por família está em torno de R$ 182,00 (IBGE,
2017).15
Além dos programas de transferência de renda, Lavinas e Nicoll (2006) afirmam
que “investimento público na escola de tempo integral, com ensino de qualidade, e
ampliação da oferta de creches, por parte das prefeituras, para crianças na faixa préescolar” assumem importância no sentido de fortalecer a presença feminina no mercado de
trabalho.
Interessante pontuar que, entre 2003 a 2011, o mercado de trabalho brasileiro se
expandiu além do aumento do salário mínimo, o que gerou impacto nas famílias que viviam
na extrema pobreza. Fator que junto com o PBF conseguiu amenizar a miséria dessas
famílias. Em momentos de enfraquecimento na economia e falta de oportunidades no
mercado de trabalho, como ocorreu em 2011, o PBF garantiu o padrão de vida mínimo para
essas famílias “o Bolsa-Família alivia a miséria causada pela incapacidade de encontrar
trabalho”, (SOUZA e OSORIO, 2013, p. 145).
Por sua vez, o Seguro-Safra ou Garantia-Safra é um tipo de programa voltado para
os agricultores que vivem na região semiárida. O programa tem como finalidade garantir a
segurança alimentar das famílias dos pequenos agricultores através de uma renda mínima,
dado a perda de sua produção devido à estiagem ou excesso hídrico. Esse tipo de benefício
também incentiva os agricultores a se especializarem, para uma melhor convivência com o
clima semiárido, além de estimular o cooperativismo e promover assistência técnica e
inserção de novas tecnologias (MENESES, 2013).
Outro programa de transferência de renda é o Seguro-Defeso, que tem como foco
amparar o pescador com perfil artesanal e, além disso, busca a preservação de várias
espécies marinhas, ﬂuviais e lacustres. Esse programa assegura ao pescador uma renda,
quando não podem retirar sua subsistência do mar, dos rios ou dos lagos, ou seja, em
período defeso. O programa também contempla, com o valor referente a um salário
mínimo, os indivíduos em situação semelhante ao desemprego involuntário, sob a condição
de que comprovem a atividade de pesca permanente; no mínimo, exercida durante três
anos. No entanto, a literatura aponta alguns problemas, dentre eles a concessão do benefício
a indivíduos que não são pescadores artesanais ou sequer trabalharam com pesca
(CAMPOS e CHAVES, 2014).

15

Dados referentes a julho de 2016.
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Os programas supracitados auxiliam na composição da renda de famílias que estão
em regiões de maior vulnerabilidade. Dentre eles, o PBF se destaca por beneficiar famílias
que vivem de atividades agrícolas ou inseridas no mercado de trabalho informal
(TEIXEIRA, 2010). Logo, o PBF tem papel significativo para a diminuição da pobreza e
desigualdade social, notavelmente em famílias chefiadas por mulheres mais jovens,
solteiras e com filhos. Os domicílios compostos por esse tipo de estrutura familiar têm
maior propensão à pobreza, pois as mulheres são mais frequentes em ocupações precárias,
principalmente nas áreas urbanas (MARINHO et al., 2011; LAVINAS e NICOLL, 2006).
Análogo a isso, devido à discriminação, as mulheres enfrentam barreiras para
ingressarem no mercado de trabalho e, além disso, sofrem com as diferenças no
rendimento, mesmo tendo maior ou o mesmo grau de instrução dos homens. Em regiões
vulneráveis, a exclusão torna-se maior. Nesse sentido, o PBF trouxe empoderamento
feminino, dando-lhes autonomia e capacidade de gerenciar as finanças do domicílio
(WILLIAMS, 2014).
Diante de um evento climático, a distribuição populacional no espaço poderá
acarretar maiores situações de vulnerabilidade social e econômica, e, nesse contexto, as
mulheres são as que poderão sofrer mais. Por isso, a criação de postos de trabalho, políticas
de transferência de renda, seguridade social e qualificação do capital humano apresentam
significativa importância para a diminuição da pobreza nessas regiões (BARBIERI, 2011;
UNFPA, 2009; ITABORAÍ, 2015).
Em regiões de vulnerabilidade econômica e social, a mulher assume posição
importante na composição da renda familiar, embora vivencie condições ocupacionais mais
precárias (WAJNMAN, 2005), como é o caso do Seridó Potiguar. Nessa região, a fome é
apresentada como um dos principais problemas a ser enfrentado pelas famílias em
vulnerabilidade econômica, social e climática. Consequentemente, compreender as
desigualdades de gênero, na composição do mercado de trabalho e da renda, se torna
essencial para discutir estratégias adaptativas de sobrevivência num contexto marcado pela
seca. Propositando alcançar esses objetivos, inicialmente, se faz necessário compreender
esse contexto por meio da caracterização populacional e geográfica do Seridó Potiguar,
bem como descrever os aspectos metodológicos a serem adotados neste estudo. Sendo
assim,
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 Caracterização Geográfica, Populacional e Econômica do Seridó Potiguar
O Estado do Rio Grande Norte é relativamente pequeno quando comparado às
outras Unidades da Federação do Brasil. Localizado na porção oriental da Região Nordeste,
possui um território de 52.811,13 km², dividido em 167 municípios, o que corresponde a
0,62% do território nacional e 3,41% do nordestino. De acordo com o Censo Demográfico
2010, a população era de 3.168.027 habitantes no referido ano. O Estado se destaca por está
inserido no polígono da seca, no qual o clima semiárido representa 91% do território e
9.186,7 Km² corresponde à área do Seridó Potiguar, ou seja, 13,08% do território estadual
(IBGE, 2010; ATLAS, 2011; MORAIS, 2001).
Figura 1 – Localização geográfica do Seridó Potiguar

Fonte: IBGE, Malha Municipal Digital (2010); Correia, 2018.
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A palavra seridó (em Cariri) significa “mato branco” ou esbranquiçado, e essa é
uma característica ambiental da região do Seridó Potiguar. Os seridoenses apresentam uma
identidade cultural e forte sentimento à terra. Por isso, a resistência, o processo adaptativo e
luta contra as adversidades ambientais são marcas da região (IDEMA, 2010; ADESE, 2008;
ATLAS, 2011).
Para o presente estudo foi delimitado o espaço urbano referente ao Seridó Ocidental
e o Seridó Oriental, composto por 17 municípios, sendo eles: Acari, Caicó, Carnaúba dos
Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó,
Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do
Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.
Os movimentos migratórios do campo à cidade, que se iniciaram com maior
intensidade a partir da década de 1940, influenciaram no crescimento urbano do Seridó
Potiguar. O gradual aumento populacional fomentou a pressão social sobre o poder público
na oferta de serviços e empregos. O processo do crescimento urbano foi estimulado através
de mudanças relacionadas ao enfrentamento climático, que influenciavam no aumento da
migração da população rural para a região urbana.

Outro fator que corroborou essa

imigração foi o desenvolvimento econômico na cultura do algodão com a implantação da
indústria têxtil. Assim, até meados da década de 1950, a cotonicultura fez com que o Seridó
se destacasse como a principal região econômica do estado (MORAIS, 2001).
A evolução demográfica regional também é explicada pela emancipação política,
com a fundação de novos municípios e na consequente construção de novas cidades. Em
1940, somente existiam 6 municípios emancipados, mas, até a década de 1970, todos os 17
municípios do Seridó Potiguar haviam conquistado emancipação política (MORAIS, 2001).
Esse processo colaborou para a concentração da população no espaço urbano. Segundo o
IBGE (2000), em 1940, a população rural do Seridó Potiguar representava 87.339,
enquanto a população urbana era de 16.099. Somente a partir da década de 1980, a
população urbana (100.485 mil habitantes) ultrapassou a rural (64.670 mil habitantes).16
Embora a conceituação do que seja rural e urbano sejam complexas no Brasil, elas
tornaram-se importantes para compreender os elementos sociais, econômicos, políticos e
culturais de uma população. Essa divisão de espaço foi aceita pela ONU, no final da década
16

O IBGE classifica as populações sendo rural ou urbana de acordo com a situação domiciliar. As zonas
urbanas são aquelas que abarcam cidades, vilas ou áreas urbanas isoladas. As zonas rurais são definidas fora
do perímetro urbano, que são basicamente demarcados por área de cada município (SANTOS 2007).
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de 1940 (MARINS e SILVA, 2016), e, no Brasil, essa divisão ficou mais explícita a contar
da década de 1980, onde as diversificações econômicas deram um novo significado ao
espaço rural brasileiro. Desse modo, surgiu no país o “Novo Rural”, na qual as áreas rurais
tornaram-se extensões das áreas urbanas. No entanto, essas extensões acabaram
dificultando a delimitação dos espaços rural e urbano. Consoante à legislação brasileira,
cada município passou a demarcar o seu próprio perímetro urbano. Porém, essa delimitação
ocorre de forma grosseira em alguns municípios. Muitas vezes, torna-se distante da
realidade (geográfica/demográfica) para servir aos interesses econômicos, políticos e
tributários na hora da divisão (REIS, 2006).
Dantas e Morais (2001) apresentaram uma análise sobre a população urbana e rural
no Seridó Potiguar entre 1940 e 2000, onde evidenciaram uma evolução e predominância
da população no meio urbano. Os autores apontam dois aspectos para essa dinâmica
populacional. O primeiro está relacionado com as emancipações dos municípios e
construções de novas cidades. O segundo aspecto está associado com a tendência de
concentração nos espaços urbanos, em função das mudanças na base econômica da região,
gerando oportunidades e conquistas para o trabalhador rural. Ademais, a partir dos anos de
1970, por razão da crise econômica no Brasil, dado o desenvolvimento através da
modernização e globalização, o processo de urbanização foi mais intenso— o que mostrou
o alinhamento da região Seridó com as demais regiões do Brasil; portanto, configurando a
formação de novos territórios urbanos (VASCONCELOS, 2011).
Dados do Censo Demográfico 2010 mostram que a população urbana do Seridó era
de 182.824 habitantes, o equivalente a mais de 84% da população total, enquanto a
população rural representava 33.614 de habitantes. De acordo com os dados captados pelo
survey, em 2017, na região, havia 193.448 mil habitantes na zona urbana: o equivalente a
5,52% da população total do estado.
Cabe ressaltar que o aumento da população na zona urbana está associado à
migração como forma de minimizar a vulnerabilidade sofrida pelos eventos climáticos, pela
oferta de trabalho que o espaço urbano oferece, embora existam riscos e incertezas; por isso
os programas sociais e instituições fortalecidas são importantes nessa região (CORREIA,
2018).
De acordo com a Tabela 1, em 2010, os municípios de maior contingente
populacional eram Caicó (62.709) e Currais Novos (42.652). Caicó tem mais de 90% da
sua população em área urbana e Currais Novos contabiliza 88,6%, cuja taxa de urbanização
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está acima da média nacional (CORREIA, 2018). Esses municípios são os mais
desenvolvidos em termos econômicos. Em 2016, apresentaram um PIB per capita de R$
15.672,50 e R$ 14.103,95 mil, respectivamente (IBGE, 2017).
TABELA 1 – População dos municípios das áreas urbana e rural, Seridó Potiguar
Ocidental e Oriental, 2010
Urbana

Município

Rural

Total

Homens
4.225
27.534

Mulheres
4.677
29.927

Homens
1.139
2.839

Mulheres
994
2.409

Homens
5.364
30.373

Mulheres
5.671
32.336

2.974

3.054

742

659

3.716

3.713

3.135

3.386

771

675

3.906

4.061

Currais Novos

17.819

19.958

2.554

2.321

20.373

22.279

Equador
Ipueira

2.385
925

2.425
964

575
113

437
75

2.960
1.038

2.862
1.039

5.157

5.439

1.567

1.343

6.724

6.782

Jardim do Seridó

4.699

5.136

1.187

1.091

5.886

6.227

Ouro Branco

1.591

1.667

763

678

2.354

2.345

8.292

8.792

1.669

1.601

9.961

10.393

808

845

459

414

1.267

1.259

1.109

1.188

628

476

1.737

1.664

2.268

2.488

655

511

2.923

2.999

1.628

1.674

494

435

2.122

2.109

2.431

2.566

1.470

1.303

3.901

3.869

303

264

1.145

1.150

17.928

15.686

105.750

110.758

Acari
Caicó
Carnaúba
Dantas
Cruzeta

Jardim
Piranhas

dos

de

Parelhas
Santana
Seridó

do

São Fernando
São João do
Sabugi
São José do
Seridó
Serra Negra do
Norte

Timbaúba
dos
842
886
Batistas
TOTAL
87.822
95.072
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Os homens estão mais frequentemente nas áreas rurais do que as mulheres; e o
oposto ocorre na área urbana. Essa realidade pode está relacionada ao tipo de atividades
exercidas por eles na área rural, como a pecuária leiteira (abarcando produtos derivados do
leite), fonte de renda de diversas famílias rurais seridoenses— representando “estratégias de
sobrevivência para boa parte das famílias rurais da região”. Também pode está relacionada
às representações simbólicas e culturais seridoenses (AZEVEDO e LOCATEL, 2009 p.
142). A concentração feminina nas áreas urbanas está ligada aos tipos de atividades
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ofertadas pelo mercado de trabalho nessa região, sobretudo aqueles no setor de serviços.
Porém, elas também marcam presença em atividades relacionadas ao artesanato e bordados,
apresentando participação importante em cooperativas, associações e pequenas empresas
(DOZENA, 2016).
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

17

(IDHM) é um bom indicador

para mensurar a qualidade de vida da população. Ao longo da história, a região semiárida
do Brasil, onde os municípios do Seridó Potiguar estão inseridos, passou por uma série de
problemas ligados ao meio ambiente, tais como fome e miséria (TEIXEIRA, 2015). E foi a
partir do IDHM18 que os formuladores de políticas públicas puderam oferecer soluções para
melhorar a forma de vida da população. Essa medida é utilizada em diversas análises
espaciais como países, estados e municípios (SANTOS et al., 2015). A tabela 2 apresenta o
IDH de todos os municípios do Seridó Potiguar para o ano de 2010. O IDH do Seridó
Potiguar passou de 20,9% para 27,6%, entre 1991 e 2010, respectivamente (CORREIA,
2018). No ano de 2017, apesar de sofrer com o enfrentamento climático, os programas de
assistência social corroboraram para que houvesse um aumento no IDH 0,654; significando
um dos mais altos do Estado (ARAÚJO, 2017).
TABELA 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Municípios do Seridó
Potiguar Ocidental e Oriental, 2010
Municípios
IDHM
Caicó
0,710
São José do Seridó
0,694
Currais Novos
0,691
Acari

0,679

Ipueira

0,679

Parelhas
Jardim do Seridó

0,676
0,663

Carnaúba dos Dantas

0,659

São João do Sabugi

0,655

17

Criado pelo Programa das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) tem
por objetivo medir três componentes do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice
varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.
18
O cálculo do IDH é dado através da média aritmética do IDHM-Educação, IDHM-Longevidade e IDHMRenda. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2002), o desenvolvimento dos municípios é
classificado em três níveis. Os municípios de baixo desenvolvimento humano são os que apresentam resultado
de 0,000 até 0,499. Aqueles que variam entre 0,500 e 0,799 são os de médio desenvolvimento humano. E, por
fim, os que apresentam média a partir 0,800 são considerados municípios de alto desenvolvimento.
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Cont. TABELA 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Municípios do
Seridó Potiguar Ocidental e Oriental, 2010
Cruzeta

0,654

Ouro Branco
Santana do Seridó

0,645
0,642

Timbaúba dos Batistas

0,64

Equador

0,623

São Fernando

0,608

Jardim de Piranhas

0,603

Serra Negra do Norte

0,597

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil, PNUD, Ipea e FJP.

Mesmo que essa região tenha enfrentado períodos de seca e fome, o motivo pelo
qual o Seridó Potiguar apresenta IDHM médio pode está associado ao contexto histórico de
desenvolvimento vivenciado pela região, que será retratado com maiores detalhes no
capítulo cinco. A presença de políticas públicas, também, contribuiu para esse resultado.
4.2 - Survey e Variáveis

Para o presente trabalho foram utilizados os dados provenientes da pesquisa
domiciliar “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”, realizada na região do Seridó Potiguar,
entre os dias 31 de janeiro a 23 de fevereiro de 2017, em 1.064 domicílios. Essa pesquisa
foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais (Rede CLIMA).
Os dezessete municípios que representam o Seridó Potiguar utilizados no presente
trabalho correspondem a expansão da amostra, uma vez que a aplicação dos questionários
foi realizada em apenas sete municípios — Acari, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Ipueira,
Parelhas e São João do Sabugi — para representar a região como um todo. Considerando a
ponderação da amostra, a pesquisa representa 193.448 pessoas residentes na região do
Seridó.
Os professores do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Flávio Henrique Miranda de
Araújo Freire e Marcos Roberto Gonzaga, fizeram o desenho da amostra domiciliar da
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região do Seridó. A elaboração do desenho amostral foi dividida em algumas etapas:
seleção dos municípios, seleção dos setores urbanos dos domicílios — com uma
estratificação de renda ponderada— e, por último, a seleção dos domicílios (CORREIA,
2018).
Segundo Correia (2018), nos setores urbanos foi realizado a estratificação da renda
de modo que o estrato 1 representa os setores de pessoas com 10 anos de idade ou mais,
com rendimento abaixo de R$ 300,00; e o estrado 2 com renda acima de R$ 300,00
(CORREIA, 2018). Posteriormente, para a escolha dos domicílios a serem entrevistados foi
realizado o seguinte procedimento:
Foram estimados os k máximos para cada setor, considerando um número de
entrevistas em torno de trinta por setor. Os k correspondem aos "pulos" de um
domicílio para o outro na amostra. Portanto, o k é obtido por meio da divisão do
número de domicílios pela quantidade de entrevistas a serem realizadas no setor.
O ponto de partida foi sorteado aleatoriamente, podendo ser mais de um nos
casos em que houve mais de um entrevistador por setor (CORREIA, 2018, p. 19).

A pesquisa foi realizada em 2017, período não muito distante do biênio 2012-2013,
quando o Seridó vivenciou “uma das maiores secas dos últimos trinta anos” (Correia, 2018,
p. 5), momento de maior vulnerabilidade climática. Além disso, segundo os dados da
PNAD (2018), no período entre 2012-2017, o Brasil e todas as suas regiões também
registraram as maiores taxas de desocupação, chegando a 13,2 milhões (12,77%), a maior
da série histórica.
Nesse estudo optou-se pela utilização dos dados do survey em detrimento dos dados
do último Censo Demográfico de 2010 e dos dados da PNAD de 2017, devido as suas
limitações de extensão temporal e abrangência territorial, respectivamente. O survey tornase o mais adequado por se tratar de dados recentes que envolvem perguntas sobre
composição demográfica, fatores sociais, percepção climática, mercado de trabalho,
migração, programas de transferência de renda. Essa pesquisa é relevante por trazer
informações que permitem reflexões de diferentes temáticas. Lidar com pessoas, ouvir suas
histórias e tentar compreender como vivem em uma região que sofre com o problema da
seca, provoca qualquer entrevistador.
O questionário é amplo, com perguntas de diversas esferas: variáveis sobre o
mercado de trabalho, percepção de acesso à água e de benefício social; conforme
apresentadas no Quadro 1. No questionário, as variáveis sexo são representadas de duas
maneiras, a variável A2 se refere a população entrevistada e a variável W3 se refere a
população total dos domicílios.
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QUADRO 1 - Variáveis socioeconômicas e demográficas - Seridó Potiguar – 2017.
Variável
Sexo

Código da
variável
A2

Forma de abastecimento da água?

A9

Quantos dias da semana você tem água disponível em sua casa?

A9a

Quando falta água, qual é a solução usada?

A9c

Em geral, é difícil conseguir emprego nesta cidade?

B6

Relação de parentesco com o entrevistado

W1

Sexo
Idade em anos completos

W3
W4

Qual a sua ocupação principal?

Y2

Qual o valor (em reais) do rendimento no trabalho principal?

Y3

Contribui para previdência?
Recebe algum benefício social?

Y4
Y5

Qual o valor (em reais) do benefício social recebido?

Y6

Fonte: Pesquisa domiciliar “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”

A partir da seleção das variáveis do survey, foram feitas análises descritivas,
comparando os diferenciais de gênero segundo renda, ocupação, benefícios, tipo de vínculo
empregatício, percepção sobre mercado de trabalho e formas de abastecimento de água em
domicílios composto por mulheres chefes de família com e sem cônjuges (comparadas aos
domicílios chefiados por homens).
As análises consideram pessoas com idade acima de 14 anos ou mais conforme o
conceito da PNAD sobre as pessoas em idade para trabalhar. Uma lacuna no banco de
dados é a ausência da variável referente à escolaridade dos entrevistados, dado que a
maioria dos estudos sobre o mercado de trabalho utilizam para explicar a renda. Salvato et
al. (2010, p.62) afirmam que “a renda é diretamente proporcional à escolaridade”.
Em uma região não desenvolvida como o Seridó Potiguar, que sofre pela
vulnerabilidade social e econômica, captar o nível de escolaridade da população torna-se
uma informação importante para identificar quais tipos de políticas públicas fazem-se
necessárias. Entretanto, dado a limitação, não foi possível fazer as análises pertinentes à
relação entre a renda e a escolaridade na região.
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Contudo, por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na Educação
do Seridó Potiguar, em 2010, é possível avaliar, do ponto de vista macro, a situação da
região em termos de educação. Esse índice corresponde à média de dois indicadores dentro
da educação: o indicador da escolaridade adulta, correspondente ao peso 1; e o indicador
referente à frequência da população jovem na escola (peso 2). O primeiro está relacionado
ao percentual de pessoas que tenham 18 anos ou mais que tenham concluído o ensino
fundamental. O segundo indicador é dado através da média aritmética do número de
crianças de 5 e 6 anos que estejam ativas na escola; dos jovens entre 11 e 13 anos que
estejam concluindo o ensino fundamental; dos estudantes entre 15 a 17 anos que tenham
concluído o ensino fundamental; e o percentual dos jovens com idade entre 18 a 20 que
tenham concluído o ensino médio (SANTOS et al., 2015).
Como o IDHM-Educação leva em consideração esses fatores, é possível observar na
tabela 3 que entre 2000 a 2010 há um crescimento em todos os municípios. Os programas
de assistencialismo gerados pelo governo, sobretudo o PBF, tem como condição para o
recebimento do benefício a permanência das crianças e jovens na escola (IBGE, 2017).
TABELA 3 – Índice de Desenvolvimento Humano na Educação (IDHM) de cada
município do Seridó Potiguar Ocidental e Oriental, 2000 e 2010.
Municípios

IDHM Educação 2000

IDHM Educação 2010

São José do Seridó
Acari
Ipueira
Cruzeta
Caicó
Currais Novos
Parelhas
Timbaúba dos Batistas
Jardim do Seridó
São João do Sabugi
Santana do Seridó
Carnaúba dos Dantas
Ouro Branco
Equador
São Fernando
Jardim de Piranhas
Serra Negra do Norte

0,447
0,425
0,337
0,397
0,453
0,412
0,382
0,383
0,424
0,370
0,394
0,455
0,386
0,319
0,328
0,241
0,237

0,647
0,634
0,633
0,621
0,619
0,617
0,617
0,591
0,584
0,581
0,580
0,577
0,558
0,546
0,508
0,469
0,468

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil, PNUD, Ipea e FJP
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Diante desse resultado, é provável que os tipos de ocupações e salários ofertados no
Seridó Potiguar estejam associados ao nível de educação que a população tinha acesso.
Estudos das Nações Unidas sobre questões de gênero apresentam a importância da
educação, treinamento e formação das mulheres que vivem em regiões rurais e situação de
vulnerabilidade.
Apesar dessa lacuna, as demais informações do survey, destacadamente, as
relacionadas aos programas de transferência de renda, acesso à água, ao mercado de
trabalho e percepção climática; se apresentam como questões específicas da pesquisa que
permitem uma discussão mais substantiva e qualitativa das estratégias de adaptação ao
Semiárido Potiguar. No tocante à relevância dessa pesquisa, espera-se contribuir com um
estudo inédito, ao contribuir em preencher a lacuna de estudos para algumas regiões do
Brasil, como é o caso do Seridó; posto que o Censo Demográfico e a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) não permitem análises que incorpore a dimensão da
adaptação climática, sendo alcançadas somente com um survey.

4.3 Percepções em Campo
A pesquisa em campo foi extenuante, por efeito, principalmente, da elevada
temperatura e a sensação térmica de extremo calor na região “que vivenciava a maior crise
hídrica dos últimos cinquenta anos” (CORREIA, 2018). Mas, foi marcante para todos os
entrevistadores em campo, os quais puderam vivenciar a realidade social e econômica da
população seridoense que tanto sofre com a seca.
A experiência em campo permitiu-me adentrar nas vidas dos entrevistados como
também emocionar-me. A hospitalidade como fui recebida em alguns domicílios,
especialmente, nos mais humildes, nos quais era perceptível o nível de vulnerabilidade
social e econômica; deixou-me sensibilizada. Apesar da pesquisa ter sido realizada em área
urbana, muitas residências estavam localizadas em setores censitários periféricos.
São pessoas simples, cheias de amor, que sobrevivem com o pouco que tem e que
talvez nunca terão a mesma oportunidade dos entrevistadores. Contudo, sonham com uma
vida melhor. Mas o que seria uma vida melhor para algumas dessas pessoas? É ter um
cantinho para plantar? Água para cuidar dos próprios animais? Ter por perto quem ama?
Um emprego no local de nascimento?
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Um casal que estava há 50 anos casado se lamentava por não poder voltar ao “sítio”
onde viveram e criaram os filhos, por não poder plantar e nem criar animais, além de não
ter os filhos por perto, já que haviam migrado em busca de melhor qualidade de vida e/ou
oportunidade de trabalho. Ainda recordo que esse casal de idosos criava um neto que tinha
paralisia infantil, mas que apesar da deficiência estava estudando no IFRN (Instituto
Federal do Rio Grande do Norte), localizado na cidade de Currais Novos, o que remete à
importância da inclusão e interiorização da educação.
Outra cena marcante foi a entrevista em um domicílio no município de Parelhas,
onde morava uma mulher e dois filhos pequenos. Um deles, no momento da entrevista,
chorava por estar com fome. Naquele domicílio, a mãe recebia R$ 220,00 do PBF e fazia
pequenos bicos para complementar a renda. Aquela cena deixou-me profundamente
sensibilizada, em ver a criança pedindo comida. Posteriormente, me fez pensar no quanto
os programas de transferência de renda assumem importância em famílias mais pobres,
naquelas em que a mulher assume o papel de provedora do lar.
Outra triste realidade é a falta de água constante nos domicílios sobrecarregava as
mulheres, sendo mais penoso às mulheres que trabalhavam dentro e fora do lar. O trabalho
doméstico era multiplicado pelo acúmulo de atividades dependentes de água, como a tarefa
de lavar roupa. No município de Currais Novos, água era um privilégio. A cada quinze
dias, a água era liberada nas torneiras, momento em que todos aproveitavam para lavar
roupa e encher os tanques, baldes e bacias.
Além disso, as entrevistadoras Clícia e Priscila observaram que, nos domicílios mais
pobres, a compra da água ocorria com mais frequência. No município de Acari, em
determinados momentos da entrevista, as pessoas paravam de responder o questionário,
quando viam o carro pipa, e imediatamente pegavam baldes para comprar água.
Geralmente, a frequência com que o carro pipa passava em determinados bairros era de
duas a três vezes por dia. Porém, essas famílias compravam pequenas quantidades de água,
que variavam de acordo com a dinheiro disponível e com a capacidade de armazenamento
das famílias. Havia muitas reclamações por parte das famílias para com a prefeitura; pois,
de acordo com as falas, não era feito o abastecimento suficiente, na caixa d’água da cidade,
capaz de suprir as necessidades diárias da população. Como também, reclamavam do valor
cobrado na compra da água, considerando que grande parte dessas famílias recebem ajuda
do PBF ou tinham uma renda muito baixa advinda do trabalho. Muitas pessoas relataram
que, durante os períodos em que a água chegava pela rede geral de abastecimento, na
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madrugada até o período da tarde, eles ficavam atentas para abastecer o máximo de
recipientes.
Nos domicílios que apresentavam melhores condições econômicas, as famílias
tinham maiores condições financeiras de manter suas caixas d’água abastecidas por meio da
compra de água via caminhão pipa, e, muitas vezes, nem percebiam quando a água
retornava pela rede geral. Eles tinham condições de comprar e armazenar água em grande
volume e com menos frequência, quando comparado com os domicílios de menor condição
financeira.
FIGURA 2 – População abastecendo água através da caixa d’água fornecida pela
prefeitura de Acari/RN, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Clícia Clementino

Outra observação feita foi sobre a falta de oportunidade que as mulheres têm para
ingressar no mercado de trabalho, por serem, na maioria das vezes, pouco capacitadas. Elas
também assumem ocupações relacionadas a “tipos de atividade doméstica”, como a
costura. Porém, eu e meus colegas de campo ouvimos relatos de que várias fábricas de
costura haviam sido fechadas, porque não tinham condições de se manter naquela região.
Percebe-se, dessa maneira, que o Seridó Potiguar, sofre pela falta de investimentos, como
também pela falta de infraestrutura logística e distribuição da água, impossibilitando a
instalação de novas fábrica e a manutenção das mesmas.
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FIGURA 3 – Casa situada na zona urbana de Parelhas/RN, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Kaline Stephania

No decorrer da pesquisa, observei também a maneira como os seridoenses são
apegados “à terra”. Mesmo diante do enfrentamento climático, existe um orgulho intrínseco
em pertencer a região. Isso pode estar relacionado à fé de que a estiagem não vai demorar e,
logo, os açudes estarão cheios novamente e terão água. Apesar da pesquisa ter sido
realizada em área urbana, muitos entrevistados residiam em bairros bastantes vulneráveis
pela dificuldade em conseguir água, como também pela falta de oportunidades no mercado
de trabalho.
Entrar nos domicílios das famílias que vivenciam diariamente a seca e entrevistá-los
por meio de um questionário que abarca questões sociais, ambientais, sobre migração,
mercado de trabalho e programas de transferência de renda, permitiu-me identificar que as
mulheres apresentam participação importante na composição da renda familiar, mesmo
quando estão empregadas em trabalhos precários.
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FIGURA 4 – Gado no campo em área urbana, Parelhas/ RN, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Kaline Stephania

Os programas de transferência de renda do governo Federal, a exemplo do
Programa Bolsa Família, representam significativa participação na renda das famílias. Por
parte de alguns entrevistados, havia resistência em informar o valor da transferência e se
recebiam algum tipo de benefício; se sentiam inseguros em declarar. Perguntas do tipo,
“vocês são do governo?”, eram frequentes. Somente após esclarecer que a pesquisa não
tinha nenhuma relação com a concessão dos benefícios, os entrevistados se sentiam mais
seguros em responder.
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5. RESULTADOS
5.1 A Dinâmica do Mercado de Trabalho no Seridó Potiguar
Para entendermos o mercado de trabalho e especificidades nas ocupações e
rendimentos no Seridó Potiguar, se faz necessário compreender o processo de formação
econômica dessa região. A partir do século XVIII, ela especializou-se na pecuária, seguido
da agricultura (especialmente a cotonicultura) e mineração como principais atividades
econômicas (SEPLAN, 2000; CRUZ, 2011).
A pecuária e a cotonicultura dinamizaram a economia do Seridó Potiguar e
colaboraram para que o homem se fixasse no campo, possibilitando o surgimento de novas
ocupações. A cotonicultura, por sinal, é a atividade que mais impactou a economia na
geração de emprego e renda. A produção algodoeira deu um novo direcionamento na
economia seridoense, inserindo-a no mercado internacional, a partir da venda do algodão
para indústrias têxteis europeias (VASCONCELOS, 2011). Porém, em meados dos anos
1970, essa cultura se extinguiu devido a praga do bicudo, seca e alta competitividade com o
Sudeste do Brasil (MEDEIROS, 2005; ADESE, 2008).
Diante das crises geradas pela concorrência, seca e substituição de produtos, o
Seridó Potiguar passou por perdas econômicas nas suas principais atividades. A alternativa
foi diversificar e dinamizar a economia local, por meio da reestruturação da base produtiva
e abrir caminho para novas ocupações, geração de emprego e renda (CRUZ, 2011).
A economia seridoense diversificou-se através de atividades no âmbito da olaria,
carvoaria, caieira, cerâmica, queijeira, panificadora, doceria, casa de farinha, indústria de
laticínios, fabricação de biscoitos caseiros, indústria de sabão, margarina e têxtil (ADESE,
2008). Consequentemente, a partir da década de 1980, através da dinamização de atividades
e estratégias de sobrevivência ligadas às bases produtivas, as relações de trabalho e
produção foram moldadas e, em certa medida, modificadas (MEDEIROS, 2005).
Além de tudo já supracitado, outra atividade de destaque e que faz parte da
formação econômica do Seridó é a extrativa mineral. A partir da década de 1920 iniciou-se
a extração mineral, a princípio para materiais de construção, como argila “cerificáveis”,
calcários, areias e rochas. Posteriormente, favorecendo a expansão da economia seridoense,
a extração deu-se através da exploração de scheelita, com destaque na cidade de Currais
Novos, reconhecida como a capital da scheelita, e minério de tungstênio. Outros minerais
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se destacaram, mas não com a mesma intensidade, como é o caso do berílio, columbita,
tantalita, cristal de rocha e mica cassiterita (ADESE, 2008; SEPLAN, 2000).
Porém, alguns fatores como a intensa exploração, elevação dos custos, queda no
mercado devido à substituição de alguns minerais, dado a reciclagem de produtos finais,
fizeram com que a atividade extrativa mineral perdesse potencialidade econômica em
meados das décadas de 1980 e 1990 (SEPLAN, 2000).

5.2 Processo Econômico: Crises, Resistência e Reestruturação
Com a crise nas bases produtivas, mais acentuadamente, na cotonicultura e extração
mineral, a partir da década de 1980, as indústrias de cerâmica são potencializadas com
incentivos governamentais através de políticas públicas habitacionais. Em tal contexto, a
indústria da cerâmica vermelha do Seridó ficou reconhecida localmente e regionalmente.
Esse tipo de atividade não impactou a economia tanto quanto a cotonicultura, mas assumiu
destaque e gerou postos de trabalho, que supriram as necessidades da população por meio
do sustento das famílias (NASCIMENTO, 2011; ADESE, 2008).
Entre 1989 a 2001, houve expansão de 690% no número de indústria da cerâmica
vermelha no Seridó Potiguar; período marcado pelo processo de reestruturação produtiva.
Para a expansão dessa atividade, grupos de micros e pequenos empresários se
aperfeiçoaram após a década de 1980. Outra forma de expansão foi através de associações,
que recebiam recursos advindos de projetos financiados pelo Banco Mundial em parceria
com o Estado. Essa parceria tinha como objetivo garantir trabalho para a população e
diminuir a pobreza. Diante desses investimentos, em 2010, havia 87 empresas relacionadas
à produção de cerâmica, as quais em Parelhas e Carnaúba dos Dantas representavam 56%
do total da região. Porém, entre 2000 a 2010, essa atividade permaneceu estável, porquanto
não houve crescimento dado a falta de investimentos tecnológicos (NASCIMENTO, 2016).
No entanto, esse tipo de atividade afeta diretamente o meio ambiente, suscitando
sérios problemas pela utilização desordenada dos recursos naturais. Ademais, a produção
de cerâmicas é dependente do abastecimento de água (NASCIMENTO, 2011), de modo
que, devido à seca dos últimos anos, foi prejudicada, bem como o mercado de trabalho,
deixando a população em situação de maior fragilidade econômica.
Ganhando espaço na região do Seridó, entre as décadas de 1980 e 1990 (SEPLAN,
2000), a indústria têxtil foi alternativa para a geração de empregos, através de programas
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governamentais, como o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região
Semiárida do Nordeste (Projeto Sertanejo). Esse tipo de atividade dinamizou a economia
seridoense em períodos de seca, tornando-se a principal atividade em alguns municípios
(MORAIS, 2005).
Nos anos 2000, motivadas pelos incentivos fiscais gerados pelo Estado, com o
programa “Pró Sertão”, surgem pequenas unidades fabris que tinham por objetivo a
capacitação da “mão de obra sertaneja”. Fábricas marcadas pela contratação de
trabalhadores para grandes empresas — C&A, Ellus, Riachuelo, Hering e Zoomp —
através da terceirização (MEDEIROS, 2005; ARAÚJO, 2017).
A introdução de pequenas facções de costura, em uma região que sofre com a
problemática da vulnerabilidade social, econômica e climática, tornou-se, para as pequenas
cidades fonte de trabalho e geração de renda (ADESE, 2008; ARAUJO 2017). Outro tipo
de organização com presença marcante na economia do Seridó Potiguar são os Arranjos
Produtivos Locais. Nos últimos anos tem se destacado ao integrar os agentes econômicos,
políticos e sociais que se encandeiam entre si formando cooperativas. As relações
acordadas entre os agentes envolvidos apontam para os desafios e perspectivas de
desenvolvimento nessa região, a exemplo do município de Caicó, onde as mulheres se
destacam com o bordado artesanal (APOLINÁRIO e SILVA, 2009).
Atualmente a área rural do Seridó Potiguar tem apresentado diversas formas de
adaptação ao evento climático, principalmente nas populações que dependem da
agricultura, tanto para geração de renda, como de subsistência. A participação da população
através de grupos sociais como sindicatos, associações e cooperativas, são importantes para
minimizar os efeitos da mudança climática nas atividades agrícolas (ANDRADE et al.,
2013). Atividades não agrícolas nas áreas rurais também são apresentadas como estratégias
para reduzir a pobreza (NUNES e MARIANO, 2015). Ao longo dos anos, a dinamização
ocupacional, no Seridó Potiguar, apresentou características adaptativas ao tipo de
enfrentamento climático, mesmo que no modelo de ocupações precárias ou de subsistência.
Cabe ratificar que o tipo de rendimento nessa região não é determinado apenas pelo
trabalho, mas também pelos programas de transferência de renda, que são utilizados como
estratégias e apresentam-se como fatores importantes para diminuir a vulnerabilidade
familiar (CORREIA, 2018).
Em suma, apesar das mudanças de produtos/mercadorias que figuravam como o
centro dinâmico, o Seridó Potiguar ainda permanece atrasado em relação às demais regiões
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do país, e ao diversificar, apenas amenizar os momentos de crise. É uma região que poderia
apresentar maior desenvolvimento econômico e social, à altura das suas especificidades nas
atividades econômicas e profissionais. Vasconcelos (2011, p. 7) afirma que “essa região
ficou atrasada em relação às modernizações que iam sendo incorporadas em partes mais
dinâmicas do território nacional”.
Diante disso, o próximo tópico apresenta de onde advém os rendimentos no Seridó
Potiguar de homens e mulheres, como também os diferenciais de rendimento entre os
gêneros pelo tipo de benefício, tipo de vínculo, pelos grandes grupos de ocupações e
rendimentos médios.
5.3 Diferenciais de Gênero no Mercado de Trabalho e nos Benefícios Assistenciais
Antes de apresentar os resultados sobre o mercado de trabalho do Seridó Potiguar, é
importante observar sua população total e a distribuição por faixas etárias. O Gráfico 1
informa que a população dessa região tem uma maior representatividade feminina
(106.898) se comparada a masculina (85.671) em todas as faixas etárias, e com mais
expressividade entre aquelas que compõe a população em idade ativa.
Essa realidade pode ser justificada pela maior migração de homens em idade de
trabalhar, que migrarem busca de empregos, bem como pela menor mortalidade das
mulheres em todas as idades. A população do Seridó Potiguar é visivelmente adulta, com
maior participação daqueles com idade entre 20 e 54 anos, ou seja, é uma população que
vivencia uma janela de oportunidade do ponto de vista demográfico, na medida em que se
tem proporcionalmente mais pessoas em idade ativa capazes de contribuir para a economia.
Contudo, se não há a inserção desse grupo populacional no mercado de trabalho, devido à
ausência de geração de empregos, o bônus demográfico deixa de ser positivo para
economia e a população necessita de políticas públicas que garantam sua substância.

72
Gráfico 1 – Pirâmide etária da população total, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais sobre a Urbanização no
Seridó Potiguar, 2017.

De acordo com a Tabela 4, entre aqueles que estão acima de 14 anos ou mais
(160.230 pessoas), (, ou melhor, em idade de trabalhar, apenas 48,9 % (78.283 pessoas)
estavam inseridos no mercado de trabalho e auferindo algum rendimento.
No mercado de trabalho, o acesso ao emprego é desigual entre homens e mulheres
em praticamente todas as partes do mundo e o Seridó Potiguar não é diferente. De acordo
com a Tabela 4, 62,52% deles estavam trabalhando na semana de referência, ao passo que
entre elas esse percentual foi de 38,20%. Constata-se também segundo os dados do
primeiro trimestre da PNAD contínua (2017), que no Brasil o nível de ocupação dos
homens foi estimado em 63,2% contra 43,8% para as mulheres. Portanto, o acesso ao
mercado de trabalho no Seridó Potiguar tem uma diferença de gênero superior a nacional.
Esse resultado está de acordo com Myrrha et al. (2019), que evidenciam que as diferenças
de gênero no acesso ao mercado de trabalho são maiores nos estados brasileiros menos
desenvolvidos, situados na região Norte e Nordeste.
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TABELA 4 – Participação no mercado de trabalho entre a população com 14 anos ou
mais, masculina e feminina, Seridó Potiguar, 2017
Sexo
Sexo
Trabalha na
Total
Total
Masculin Feminin
Masculin Feminin
semana de
(Abs.)
(%)
o
o
o
o
referência?
(Abs.)
(Abs.)
(%)
(%)
Não
26.311
55.636
81.947
37,48
61,80
51,14
Sim
43.891
34.392
78.283
62,52
38,20
48,86
Total
70.202
90.028
160.230
100,00
100,00
100,00
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

O Gráfico 2 apresenta a pirâmide etária da população que estava ocupada no Seridó
Potiguar na semana de referência da pesquisa. É evidente sua diferença em relação a
frequência de pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais) quando comparado ao
apresentado no Gráfico1, por meio da pirâmide populacional da região do Seridó Potiguar.
Ao contrário do que ocorre na população como um todo, entre aqueles que estavam
ocupados na semana de referência há maior representatividade dos homens em todas as
faixas etárias, notadamente, entre35 a 39 anos (8,55%) e 40 a 44 anos (8,56%).
Considerando a distribuição das mulheres, elas são mais frequentes nas idades de 30
a 34 anos (5,26%) e 50 a 54 anos (6,29%). Cabe destacar a frequência elevada de homens
no grupo de 65 anos ou mais, indicando que muitos continuam trabalhando nas idades mais
avançadas. O que pode ser consequência da dificuldade de acesso à aposentadoria, como
consequência da informalidade; bem como para complementar a renda, mesmo após
aposentado. Portanto, apesar das mulheres serem a maioria entre aqueles em idade de
trabalhar, elas são minoria no mercado de trabalho, independentemente da idade.
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GRÁFICO 2 – Pirâmide etária da população com 14 anos ou mais, empregada na
semana de referência, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Vale ressaltar a percepção sobre a dificuldade de conseguir trabalho, emitida pelos
entrevistados na pesquisa. A pergunta “Você acha que, em geral, é difícil conseguir
emprego nessa cidade?” A mesma foi respondida apenas pelas pessoas que estavam no
domicílio, sendo 77,78% mulheres e somente 22,22% dos homens (Tabela 5).
TABELA 5 – População com 14 anos ou mais, entrevistada no domicílio na semana de
referência, por sexo, Seridó Potiguar, 2017.
População
Absoluto
(%)
Masculino
13.122
22,22
Feminino
45.935
77,78
Total

59.057

100,00

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Contudo, os resultados evidenciam que a maioria dos homens e das mulheres
entrevistados consideram difícil conseguir emprego na região. A Tabela 6 mostra que
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89,97% da população masculina acha difícil encontrar emprego na cidade que reside, e as
mulheres por terem menor participação no mercado de trabalho, têm uma percepção maior
de dificuldade, sendo que 94,14%responderam que é difícil encontrar emprego na cidade
que reside.
TABELA 6 – Percepção sobre conseguir emprego da população com 14 anos ou mais,
entre homens e mulheres, Seridó Potiguar, 2017
Em geral, é difícil
conseguir empregos
na cidade?
Sim
Não

Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)
11.806
43.242

Total
(Abs.)
55.048

Sexo
Masculino
(%)
89,97

Feminino
(%)
94,14

Total
(%)
93,21

1.274

2.453

3.727

9,71

5,34

6,31

42

240

282

0,32

0,52

0,48

Não sabe ou não
respondeu

Total
13.122
45.935
59.057
100,0
100,0
100,0
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

É importante ressaltar que 54,68% dos entrevistados não trabalharam na semana de
referência (Tabela 7), o que pode ter influenciado na percepção. As mulheres foram as mais
frequentes, fato evidenciado nos quase 58% das entrevistadas que não estavam trabalhando
na semana, ao passo que entre os homens esse percentual foi de 43,11%.
TABELA 7 – Participação no mercado de trabalho entre a população masculina e
feminina entrevistada com 14 anos ou mais, Seridó Potiguar, 2017
Trabalha
na semana
de
referência?

Sexo
Masculino
(Abs.)

Feminino
(Abs.)

Não

5.657

26.633

Sim

7.464

Total

13.121

Total
(Abs.)

Sexo

Total
(%)

Masculino
(%)

Feminino
(%)

32.290

43,11

57,98

54,68

19.303

26.767

56,89

42,02

45,32

45.936

59.057

100,00

100,00

100,00

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Nesse sentido, a Tabela 8 mostra a percepção por gênero sobre a expectativa de
emprego, dentre aqueles que estavam ou não trabalhando na semana de referência. É
possível observar que o resultado não difere muito. Dentre a população masculina, 90,79%
dos que não estavam trabalhando na semana de referência consideram difícil encontrar
emprego na região do Seridó, e dentre aqueles que estavam trabalhando, a percepção é um
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pouco menor (89,35%). Para as mulheres, entre aquelas que não estavam trabalhando,
94,32% considerava difícil encontrar emprego na região, e 93,88% das que estavam
inseridas no mercado de trabalho também tinham a mesma percepção. Portanto, para ambos
os sexos, independentemente de estar inserido ou não no mercado de trabalho, a percepção
praticamente é a mesma. Assim, é possível que as incertezas provocadas pelos efeitos
climáticos (Correia, 2018) e a falta de incentivos governamentais para o desenvolvimento
da região justifiquem, em parte, a maneira como os entrevistados enxergam o mercado de
trabalho.
TABELA 8 – Percepção sobre conseguir emprego, população com 14 anos ou mais,
entre homens e mulheres que estavam ou não inseridos no mercado de trabalho,
Seridó Potiguar, 2017
Trabalha na semana de referência?
É difícil conseguir
empregos
na
Absoluto
%
cidade?
Não
Sim
Total
Não
Sim
Total
Sim
5.137
6.669
11.806
90,79
89,35
89,97
Não
521
753
1274
9,21
10,09
9,71
Masculino
Não sabe ou não
0
42
42
0,00
0,56
0,32
respondeu
Total
5658
7464
13122
100,00
100,00
100,00
Sim
25.120
18.122
43.242
94,32
93,88
94,14
Não
1.382
1071
2.453
5,19
5,55
5,34
Feminino
Não sabe ou não
130
110
240
0,49
0,57
0,52
respondeu
Total
26.632
19.303
45.935
100,00
100,00
100,00
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.
Sexo

A maior presença feminina no domicílio, no momento da entrevista, ao responder
sim para a pergunta sobre a dificuldade de conseguir emprego, bem como sua maior
representatividade entre aqueles que não estavam trabalhando na semana de referência,
reforça a hipótese de que são menores as oportunidades de emprego para elas, como
também reforça o seu papel de cuidadora do lar.
A formalização no Brasil se distribui de maneira desigual em todas as regiões. A
informalidade é frequente e crescente e contribui para a reprodução das desigualdades não
apenas entre as regiões, mas também em distintos grupos sociais. A maior informalidade
encontra-se nas regiões Norte e Nordeste, gerando maior precarização e vulnerabilidade aos
trabalhadores. Consequentemente, provoca a exclusão dos direitos básicos, como a
remuneração pelo salário mínimo, o acesso à aposentadoria (IBGE, 2017) e ao crédito.
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Em 2016, 38,8% dos brasileiros estavam inseridos no mercado de trabalho informal,
e no Nordeste esse percentual era expressivamente maior: 54,7% (IBGE, 2017). No Seridó
Potiguar, foi utilizado como proxy de vínculo empregatício (formal ou informal) a
pergunta: “Contribui para a previdência?”. A Tabela 9 evidencia qu entre aqueles que têm
alguma remuneração advinda do mercado de trabalho, 43,53% não contribui para a
previdência. Entre as mulheres, a ausência de proteção social via previdência é maior
(44,89%), e entre os homens, esse percentual é menor (42,46%). Mesmo sendo um pouco
menor, esse resultado era esperado, devido a maior frequência deles no mercado de
trabalho formal.
Tabela 9 – População com 14 anos ou mais ocupada, masculina e feminina segundo
contribuição para previdência, Seridó Potiguar, 2017
Contribuição para
previdência

Sexo
Masculino
(Abs.)

Feminino
(Abs.)

Contribui para
previdência

22.567

15.669

Não Contribui para
previdência

18.635

Missing

2.688

Total
(Abs.)

Sexo

Total
(%)

Masculino
(%)

Feminino
(%)

38.236

51,42%

45,56%

48,84%

15.438

34.073

42,46%

44,89%

43,53%

3.286

5.974

6,12%

9,55%

7,63%

Total
43.890
34.393
78.283
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

No tocante ao mercado de trabalho na região do Seridó Potiguar, a pesquisa
registrou 133 tipos de ocupações,19 constando que 48,9% da população com 14 anos ou
mais estavam trabalhando na semana de referência. É visível a maior frequência dos
homens em atividades ligadas ao meio produtivo e as mulheres relacionadas com o meio
reprodutivo. Devido à dificuldade de análise das 133 ocupações, optou-se por alocá-las em
9 grandes grupos, respeitando as especificidades de cada grupo.
Conforme a Tabela 10, considerando apenas os ocupados na semana de referência,
os homens estão concentrados na construção civil, serviço/comércio e administração,
serviço militar e segurança, apresentando frequência de 32,74%, 30,37% e 14,52%,
respectivamente.

19

Tabelas das ocupações em anexo A1; A2; A3:A4:A5; A6; A7:A8; A9
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As mulheres, por outro lado, se concentram no serviço/comércio e administração
(38,6%), no serviço doméstico (17,94%) e agricultura e pecuária (10,28%). Portanto, a
distribuição por ocupações evidencia que, em termos relativos, elas são mais frequentes em
ocupações com menor projeção social e, consequentemente, de menor remuneração,
seguindo a tendência apontada na literatura internacional e nacional. Por sua vez, os
homens são mais frequentes em grupos de ocupações que, geralmente, apresentam maior
grau de formalidade e estabilidade, como é o caso da construção civil, indústria e
transporte, bem como o serviço militar e segurança. No tocante às ocupações ligadas à
agricultura e pecuária, os homens representam 11,24% e as mulheres 10,28 %. A relevância
da frequência feminina nesse tipo de ocupação pode estar associada à existência da
agricultura familiar na região.
TABELA 10 – População com 14 anos ou mais, masculina e feminina segundo grupo
de ocupação, na região do Seridó Potiguar, 2017
Grupos de ocupações

Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

Construção Civil,
Indústria e Transporte

14.368

442

14.810

32,74%

1,29%

18,92%

Serviço Militar e
Segurança

6.371

3.294

9.665

14,52%

9,58%

12,35%

Serviço, Comércio e
Administração

13.330

13.304

26.634

30,37%

38,68%

34,02%

Agricultura e Pecuária

4.934

3.535

8.469

11,24%

10,28%

10,82%

Saúde

1.088

1.449

2.537

2,48%

4,21%

3,24%

Educação e Ensino

1.062

2.810

3.872

2,42%

8,17%

4,95%

Artesanato e Serviços
Manuais

804

2.254

3.058

1,83%

6,55%

3,91%

Serviço Doméstico

859

6.169

7.028

1,96%

17,94%

8,98%

1.075

1.135

2.210

2,45%

3,30%

2,82%

Atividade mal definidas

Total
43.891
34.392
78.283
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Embora a pesquisa tenha sido realizada na zona urbana dos municípios, a
agricultura familiar está presente no Seridó Potiguar, e por isso é comum que grande parte
dos membros da família realizem este tipo de trabalho. Como as áreas urbana e rural são
definidas de forma arbitrária pelo município e não pelas atividades desenvolvidas em cada
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uma delas, é possível que nos municípios que compõem a região do Seridó Potiguar, as
ocupações típicas do campo estejam sendo desenvolvidas por trabalhadores que residem na
área urbana. Em 2011 existiam 9.970 estabelecimentos relacionados a agricultura familiar,
o que representava 80,6% de toda produção da região, com um tamanho territorial de
145.075 hectares. Nessa divisão territorial, 49,9% da área era representado pelos
estabelecimentos ocupados com pastagens, 24,2% eram agrícolas, 10,8% por lavouras
temporárias e 5,4% por lavouras permanentes. Ademais, as famílias situadas no Seridó
tendem a se adaptar e buscar alternativas para sobreviver diante das peculiaridades
ambientais (ANDRADE et al., 2013).
Os resultados apresentados até aqui evidenciam que, apesar das mulheres serem a
maioria entre aqueles com idade de trabalhar no Seridó Potiguar, nem mesmo 40% delas
está inserida no mercado de trabalho e auferindo rendimento de sua capacidade laborativa.
Consequentemente elas são maioria entre aqueles que necessitam de políticas assistenciais
para sua substância.
No contexto do Seridó Potiguar, marcado pela vulnerabilidade social e climática,
apenas12,18% da população com 14 anos ou mais recebiam algum tipo de benefício, no
período da pesquisa. E diante da maior necessidade das mulheres de auxílio governamental
devido a diversos fatores, entre eles a falta de oportunidades no mercado de trabalho, de
fato, era esperado que entres os beneficiários a população feminina fosse a mais frequente,
representando 89%.
O Gráfico 3 apresenta a pirâmide etária da população que recebia algum benefício
assistencial na semana de referência. A presença feminina está em todas as faixas etárias e
se destaca entre os 35 a 39 anos (13,78%), 40 a 44 anos (17,76%). Provavelmente, são
mães de jovens menores de 17 anos, sendo a idade que ainda tem direito ao recebimento do
PBF. A faixa etária de 65 anos ou mais se destaca com participação de ambos os sexos, o
que está relacionado com o BPC. A participação das mulheres entre os beneficiários dessa
faixa etária é maior do que a os homens, provavelmente pelo motivo de que elas vivem
mais e por serem mais dependentes do BPC, na medida em que não alcançaram os critérios
de elegibilidade de uma aposentadoria — cerceados pela menor inserção no mercado de
trabalho formal e, consequentemente, menor tempo de contribuição.
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GRÁFICO 3 – Pirâmide etária da população com 14 anos ou mais que recebia
benefício na semana de referência, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais

Quanto ao tipo de benefício, de acordo com a Tabela 12, para as mulheres que
recebem benefício, o PBF é o mais frequente (79,35%); em seguida, o BPC (9,82%) e o
Auxílio-Doença/Invalidez/Auxílio-Medicamento (4,19%). Os homens não se destacam
como as mulheres, porque têm maior participação no mercado de trabalho, não
necessitando tanto quanto elas dos programas de assistência social. Consequentemente, no
Seridó Potiguar, apenas 3,06% dos homens com 14 anos ou mais recebem algum tipo de
benefício do governo, distribuídos entre BPC, PBF, Auxílio-Doença/Invalidez/AuxílioMedicamento, com 45,52%, 19,50% e 15,49%, respectivamente.

TABELA 11 – População com 14 anos ou mais, masculina e feminina, por tipos de
benefícios, Seridó Potiguar, 2017
Tipo de Benefício
Bolsa-Família
BPC

Sexo
Masculin Feminin
o
o
(Abs.)
(Abs.)

Total
(Abs.)

Sexo
Masculin Feminin
o
o
(%)
(%)

Total
(%)

418

13.781

14.199

19,50

79,35

72,77

976

1.706

2.682

45,52

9,82

13,75
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Cont. TABELA 11 – População com 14 anos ou mais, masculina e feminina, por
tipos de benefícios, Seridó Potiguar, 2017
Seguro-Safra/BolsaEstiagem
Seguro-Desemprego
AuxílioDoença/Invalidez/AuxílioMedicamento
Auxílio-Defeso
Outros

74

390

464

3,45

2,25

2,38

96

199

295

4,48

1,15

1,51

332

728

1.060

15,49

4,19

5,43

210

46

256

9,79

0,26

1,31

38

518

556

1,77

2,98

2,85

Total

2.144
17.368
19.512
100,00
100,00
100,00
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

A próxima seção apresenta os diferenciais de gênero no rendimento, considerando
como fonte o mercado de trabalho e os benefícios assistenciais.

5.4 Diferenciais de Gênero na composição da renda
Quanto a análise dos diferenciais de gênero no rendimento dos seridoenses, a
população selecionada foi aquela que tinha rendimento proveniente do trabalho e/ou de
benefícios assistenciais na semana de referência da pesquisa, que totalizou90.186 pessoas.
Conforme a Tabela 11, 78,36% dos remunerados tem como fonte proveniente
exclusivamente o trabalho; 14,30% advinda somente de benefícios; e 7,34% tem a renda
composta pela remuneração do trabalho e benefícios. Entre os homens, a maioria (94,68%)
têm como fonte de rendimento somente a remuneração do trabalho e, por outro lado,
65,16% das mulheres têm rendimento advindo somente do trabalho remunerado. É por isso
que 22,29% delas dependem exclusivamente de benefícios e 12,56 % da renda do trabalho
e de benefícios.
TABELA 12 – População com 14 anos e mais, masculina e feminina, segundo a fonte
de rendimento, Seridó Potiguar, 2017
Fonte de
rendimento

Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)
38.195
32.478
1.784
11.109

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino
(%)
94,68%
4,42%

Feminino
(%)
65,16%
22,29%

Total
(%)

Trabalho
70.673
78,36%
Benefício
12.893
14,30%
Trabalho e
361
6.259
6.620
0,89%
12,56%
7,34%
benefício
Total
40340
49846
90.186
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e
Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.
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Esse resultado condiz com as estatísticas de menor inserção das mulheres no
mercado de trabalho e sua maior frequência nos programas de transferência de renda
(CAMARGO et al., 2013). Por exemplo, no Brasil, em 2013, entre os beneficiários do PBF,
as mulheres se destacaram ao totalizarem 55,5%, números que na região Nordeste
representaram 54,9%.
Como responsáveis familiares pelo recebimento do benefício do bolsa família, elas
representavam 93,1%, dado que a regulamentação do PBF dá prioridade para as mulheres
como gestoras desse valor. Além disso, 42,2% das famílias beneficiárias eram
monoparentais femininas, em situação de pobreza ou extrema pobreza. O arranjo familiar
composto por casal e filhos representavam 37,6% (CAMARGO et al., 2013).
Com relação ao rendimento médio, no Brasil, as regiões que apresentam maiores
diferenças salariais entre homens e mulheres estão no Sul e Sudeste e, por sua vez, aquelas
pertencentes ao Norte e Nordeste registram os menores diferenciais (ARAÚJO e RIBEIRO,
2002). As mulheres sofrem com a discriminação ocupacional, uma vez que tendem a estar
empregadas em ocupações de piores remunerações, mesmo vivenciando maior escolaridade
e mesmo quando assumem ocupações com exigências idênticas à masculina (ARAÚJO e
RIBEIRO, 2002; BAPTISTA, 2000). Segundo os dados do IBGE (2018), no Brasil, o
rendimento médio masculino em 2016, foi de R$ 2.306,00, enquanto o feminino foi R$
1.764,00, o que corresponde a ¾ do rendimento masculino.
O Gráfico 4 apresenta as faixas de rendimento dentre aqueles que tinham algum tipo
de rendimento (90.186) tendo por base o salário mínimo (R$ 937,00), no Seridó Potiguar,
em 2017. As mulheres estão concentradas em salários mais baixos: 42,88% recebem de
zero até meio salário mínimo e 31,82% auferem entre meio até um salário. Portanto, 74,7%
delas recebem até 1 salário mínimo, ao passo que eles figuram com 69,27%. Assim, tanto
as mulheres quanto os homens se concentram em faixas salariais baixas, contudo, a
participação relativa feminina é maior na menor faixa salarial, enquanto a participação
masculina é maior nas demais faixas salariais. Logo, esses resultados revelam os baixos
rendimentos no Seridó tanto para homens quanto para as mulheres, sendo que as mesmas
são as mais prejudicadas.
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GRÁFICO 4 – Distribuição relativa da faixa de rendimento por salário mínimo, da
população com 14 anos ou mais, segundo o sexo, Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais
e regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Quanto ao rendimento médio, no Seridó Potiguar, advindo do trabalho remunerado,
ele segue em conformidade com o diferencial de gênero apresentado no Brasil: no qual
homens recebem mais do que as mulheres. Entretanto, os salários médios, de ambos os
sexos, são bem menores do que a média brasileira, dado que, segundo a PNAD Contínua
(2017), o salário médio masculino foi de R$ 2.270,00 e o feminino de R$ 1.759,00. No
Seridó Potiguar, a renda média era de R$ 1.457,23 para os homens e de R$ 1.282,70 para as
mulheres (Tabela 13). É constatável que no Seridó Potiguar a renda média feminina em
relação à masculina representava 88,02%, ou seja, uma diferença menor do que a
vivenciada pelo país (77,49%).
Esse resultado era esperado, na medida em que, de acordo com a literatura, os
diferenciais no valor da renda advinda do trabalho são mais elevados quanto maior a
escolaridade e melhor o cargo (ARAÚJO e RIBEIRO, 2002). Destarte, como o mercado de
trabalho do Seridó Potiguar é caracterizado por ocupações que não exigem muita
qualificação, os diferenciais de rendimento entre homens e mulheres não são tão elevados
quanto a média nacional, justificando essa menor diferença.
Apesar disso, a diferença foi mais ampla entre aqueles que têm fontes de
rendimentos advindas de trabalho e benefício, visto que a renda média feminina em relação
à masculina foi de apenas 65,94%. Esse resultado pode ser consequência de dois fatos: as
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mulheres dependentes de benefícios assistenciais são mais frequentes no PBF, cujo valor do
benefício é menor; e quando se inserem no mercado de trabalho, aceitam ocupações
informais ou formais, mas com baixa remuneração. Por outro lado, os homens beneficiários
de programas assistenciais recebem benefícios com maiores valores (vide Tabela 15), como
é o caso do BPC, e mesmo que estejam inseridos em trabalhos precários e informais, ainda
há um diferencial de rendimento superior em relação às mulheres (Tabela 13).
TABELA 13 – Renda média da população com 14 anos ou mais, masculina e feminina,
segundo a fonte de rendimento, Seridó Potiguar, 2017
Fonte
rendimento

Sexo

de
Masculino

Feminino

Rendimento
médio total

Renda média feminina
em relação a
masculina

Trabalho

R$ 1.457,23

R$

1.282,70

R$

1.369,97

88,02%

Benefício

R$

R$

331,50

R$

568,73

41,13%

805,97

Trabalho
e
R$ 637,35
R$
420,30
R$
528,83
65,94%
benefício
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017

A Tabela 14 mostra o rendimento médio da população que contribui e não contribui
para a previdência. Assim, a renda média de quem contribui (R$ 1.512,56) é mais elevada
em relação àqueles que não contribuem (R$ 1.101,92), o que também era esperado. Em
termos de diferenciais de gênero no rendimento, para aqueles que não contribuem a
diferença é maior: o salário médio das mulheres em relação ao dos homens foi de 73,09%,
ao passo que entre os que contribuem, esse percentual foi de 78,97%. Como o trabalho
informal não garante nem mesmo o salário mínimo, as diferenças salariais entre homens e
mulheres podem ser mais elevadas. No caso da região em estudo, o rendimento médio das
mulheres, que não contribuem para a previdência, não alcançou o valor do salário mínimo
do ano de 2017, que era de R$ 937,00.
TABELA 14 – Renda média da população com 14 anos ou mais, masculina e feminina,
segundo contribuição para previdência, Seridó Potiguar, 2017
Contribuição
previdência

para

Sexo

Rendimento
médio total

Renda média
feminina em relação
à masculina

Masculino
Feminino
Contribuem para a
R$ 1.690,27
R$ 1.334,84
R$ 1.512,56
78,97%
previdência
Não contribuem para
R$ 1.273,23
R$ 930,61
R$ 1.101,92
73,09%
previdência
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017
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Com relação ao rendimento médio advindo de benefícios sociais (Tabela 15), o
maior deles corresponde ao Seguro-Safra/Bolsa-Estiagem para os homens (R$1.020,00), e
o menor refere-se ao PBF, no valor de R$ 149,26 também para os homens. Por sua vez, as
mulheres receberam valores mais elevados do que os homens em três tipos de benefícios.:
3,98% no PBF; 2,63% no BPC; e 18,52% pelo Auxílio-Doença/Invalidez e AuxílioMedicamento. Por outro lado, os homens têm rendimento consideravelmente maior em dois
tipos de benefícios: Seguro Safra/Bolsa-Estiagem e do Seguro-Desemprego. Em ambos os
benefícios, o rendimento da mulher em relação ao do homem foi apenas de 16,67% e
55,86%, respectivamente. Com relação ao seguro desemprego, como eles recebem salários
mais elevados, era de se esperar que a diferença de gênero fosse expressiva. Somente no
rendimento recebido do Auxílio-Defeso não houve diferença, onde o valor correspondia ao
salário mínimo do ano em estudo (R$ 937,00).
TABELA 15 – Renda média da população com 14 anos ou mais, masculina e feminina,
segundo tipo de benefício, Seridó Potiguar, 2017
Sexo
Tipo de benefício

Masculino

Renda média
feminina em relação
a masculina

R$ 155,20
R$ 958,25

R$ 152,23
R$ 945,97

103,98%
102,63%

R$ 595,00

16,67%

R$ 730,22

55,86%

R$ 836,34

118,52%

R$ 937,00

100,00%

Bolsa-Família
BPC
Seguro-Safra/BolsaEstiagem

R$
R$

R$ 1.020,00

R$

Seguro-Desemprego

R$

R$ 523,45

AuxílioDoença/Invalidez/AuxílioMedicamento

R$

Auxílio-Defeso

R$

149,26
933,69

Feminino

Rendimento
médio total

937,00
765,47
937,00

170,00

R$ 907,22
R$ 937,00

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

No que diz respeito à renda média da população masculina e feminina segundo
grupos de ocupação, em todos os grupos, com exceção da Saúde e Educação e ensino, os
homens recebem mais que as mulheres. Portanto, nos grupos ocupacionais: Construção
Civil, Industria e Transporte; Serviço, Comércio e Administração; Artesanato e Serviços
manuais. Destaca-se qu no Serviço Doméstico, a renda da mulher em relação a masculina é
ainda menor do que o observado para aqueles que tem rendimento advindo somente do
trabalho na região do Seridó.
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TABELA 16 – Renda média da população com 14 anos ou mais, masculina e feminina,
segundo grupos de ocupação, Seridó Potiguar, 2017
Sexo
Grupos de ocupação

Masculino

Feminino

Rendimento
médio total

Renda média feminina
em relação à
masculina

Construção civil, indústria e
transporte

R$ 1.357,59

R$

943,43

R$

1.150,51

69,49%

Serviço militar e segurança

R$ 2.056,63

R$ 1.682,33

R$

1.869,48

81,80%

R$ 1.409,92

R$ 1.060,90

R$

1.235,41

75,25%

Agricultura e pecuária

R$

R$

759,89

R$

764,33

98,85%

Saúde

R$ 1.745,76

R$ 1.990,20

R$

1.867,98

114,00%

R$ 1.603,26

R$ 2.230,89

R$

1.917,07

139,15%

R$

874,32

R$

674,02

R$

774,17

77,09%

R$

930,57

R$

786,79

R$

858,68

84,55%

R$ 3.160,80

R$

794,06

R$

1.977,43

25,12%

Serviço,
comércio
administração

Educação e ensino
Artesanato
e
manuais
Serviço doméstico

e

serviços

Atividades mal definidas

768,77

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Esse resultado é coerente com os achados de Menezes (2013) para o Brasil, os quais
identificaram que o diferencial de rendimentos entre homens e mulheres é ainda maior na
categoria de trabalhadores manuais não qualificados, identificando a presença da
discriminação de gênero. O resultado para o Serviço, Comércio e Administração, em que as
mulheres recebiam cerca de 75,25% do salário dos homens, é coerente com os estudos de
Mariano et al. (2018), que sugerem que há discriminação de gênero em menor grau no
comércio e maior em atividades do setor de serviços.
Na Educação e Ensino foi exceção, onde as mulheres recebiam R$ 2.230,89 e o
rendimento médio masculino foi de R$ 1.607,26. Isso pode estar relacionado ao maior grau
de escolaridade feminina e inserção em cargos públicos com maior rendimento. Nessa
categoria, a renda média feminina em relação à masculina era 39,15% a mais. Com relação
ao grupo de ocupação ligado à “Saúde”, a renda média feminina em relação à masculina foi
14% superior. Nessa outra categoria, elas são mais frequentes, e por isso são também mais
representativas em cargos de direção ou coordenação que agregam valores ao salário base.
A expansão da interiorização da educação tecnológica por meio dos Institutos Federais
também justifica essa maior frequência mencionada (GOMES, 2018). Em 2005, foram
criados 358 novos postos de administração pública nessa região (DIEESE, 2007).
Nas ocupações ligadas à agricultura e pecuária, o diferencial de rendimento entre
homens e mulheres foi menor, com o rendimento médio se aproximando: onde os homens
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recebem R$ 768,77 e as mulheres R$ 759,89, no qual a renda média feminina em relação à
masculina foi de 98,85%.

5.5 Os Diferenciais de Gênero ao acesso à água por tipo de Arranjo Domiciliar
Diante dos eventos climáticos e de poucas oportunidades feminina no mercado de
trabalho, o presente estudo também procurou identificar se o acesso à água difere em
termos de gênero. Lembrando que tal acesso é referente ao domicílio e não à pessoa, dado
que todos os residentes de um domicílio compartilham do mesmo acesso. Sendo assim,
optou-se por fazer a análise considerando a composição domiciliar e identificar se o acesso
à água em domicílios chefiados por mulheres sem cônjuge ou com cônjuge diferem dos
demais domicílios. Essa escolha tem como embasamento o fato de que as desigualdades no
rendimento entre os gêneros, acabam intervindo nas condições de vida dos domicílios,
principalmente os chefiados por mulheres, deixando-os suscetíveis à pobreza (MARTIN,
2006).
Além do que, se comparado aos homens, as mulheres são mais suscetíveis aos riscos
não apenas econômico como também ambientais. Em meio à crise ambiental e escassez de
água, a desigualdade entre os gêneros torna-se ainda maiores. Apesar de serem as que mais
sofrem diante de um enfrentamento climático, elas assumem maiores responsabilidades
“dentro da avaliação dos valores econômicos dos usos da água” (NETO e JARDIM, 2015,
p. 158). Por consequência, o pressuposto adotado, nesse estudo, para a estratificação dos
arranjos domiciliares é que os domicílios chefiados por mulheres têm maior vulnerabilidade
econômica, o que pode aumentar a vulnerabilidade ao acesso à água por dificuldades
financeiras para efetuar a compra da mesma.
Nesse sentido, para caracterizar os arranjos domiciliares, por não haver a pergunta
“quem é o chefe do domicílio?” ou “quem é o responsável do domicílio?”, foi elaborada
uma estratificação dos domicílios, no tocante à renda feminina, comparada com os demais
integrantes dos domicílios. Assim, os domicílios os quais não há cônjuge ou companheiro
— que ao classificar a renda de todos os que compõe o domicílio, a maior renda foi da
pessoa do sexo feminino — foram classificados como “domicílio chefiado por mulher sem
cônjuge”. O “domicílio chefiado por mulher com cônjuge” incorpora os domicílios em que
há cônjuge e o maior rendimento é auferido pela mulher. Já o arranjo “demais domicílios”,
considera todos os domicílios que não se encaixam nos arranjos anteriores.
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A renda per capita é um importante indicador que sinaliza o nível de vulnerabilidade
dentro de um domicílio. Em 2015, no Brasil, as famílias monoparentais femininas que
estavam em situação de extrema pobreza, representavam 4,6%, e os que estavam em
condição de pobreza correspondiam a 7,2% (SEI20, 2018).
Comparado ao rendimento médio nominal mensal per capita, no Brasil, em 2017,
era de R$ 1.268,00, e o Rio Grande do Norte atingiu somente o valor de R$ 845,00 (IBGE,
2018). Nesse sentido, também foi analisado o rendimento médio per capita nos domicílios
do Seridó Potiguar (Tabela 17), que evidenciam que 20,75% são compostos por mulheres
chefes sem cônjuge com renda média per capita de R$ 176,44. Os domicílios chefiados por
mulheres com cônjuge representam 18,13% e apresentaram renda média per capita de R$
311,52. Os demais arranjos compõem 61,11% e tinham como renda per capita de R$
321,82.
A Tabela 17 ainda apresenta os valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão
das rendas por arranjos domiciliares seridoenses. Dentro dos domicílios chefiados por
mulheres sem cônjuge, a renda per capita mínima foi de R$ 61,67 e a máxima de R$
378,00. Além disso, o desvio padrão desses domicílios demonstram menor variabilidade
(R$ 68,68) em relação à média, se comparado ao demais arranjos. Por outro lado, nos
domicílios chefiados por mulheres com cônjuge, uma renda per capita mínima de R$
113,00 e máxima de R$ 945,00 foi identificada, evidenciando maior amplitude em
contraste aos outros dois arranjos. Nos demais domicílios, a renda per capita mínima foi de
R$ 61,67, a máxima de R$ 671,8 e o desvio padrão foi de R$166,23, isto é, muito próximo
ao desvio do arranjo de mulheres com cônjuge (R$ 166,70).
TABELA 17 – Renda per capita dos domicílios, segundo arranjo domiciliar, Seridó
Potiguar, 2017
Arranjo domiciliar

Rendimento
Mínimo

Rendimento
Máximo

Rendimento
Médio

Desvio padrão

Domicílios chefiados por mulheres
R$ 61,67
R$ 378,00
R$ 176,44
R$ 68,68
sem cônjuge
Domicílios chefiados por mulheres
R$ 113,00
R$ 945,00
R$ 311,51
R$ 166,70
com cônjuge
Demais domicílios
R$ 61,67
R$ 671,87
R$ 321,83
R$ 166,23
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.
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Esses resultados evidenciam a maior homogeneidade entre os domicílios chefiados
por mulheres sem cônjuge, os quais são os mais vulneráveis, economicamente, em todos os
indicadores apresentados. E considerando a renda per capita média e o desvio padrão, os
domicílios chefiados por mulheres com cônjuge se apresentam em condições parecidas aos
demais domicílios, mas com uma vulnerabilidade um pouco maior, na mediada em que a
renda média per capita foi menor do que nos demais domicílios.
Diante dessas informações, podemos confirmar o pressuposto de que no Seridó
Potiguar, os domicílios chefiados por mulheres sem cônjuge são os mais vulneráveis
economicamente e, portanto, os mais suscetíveis a pobreza.
GRÁFICO 5 – Arranjos familiares (%), Seridó Potiguar, 2017

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017

De acordo com a Tabela 18, a forma de abastecimento de água não difere muito
entre os tipos de arranjos domiciliares, no qual 96,88% da população seridoense tem como
fonte de abastecimento de água a rede geral, seguido por 1,56% através de poço. Os demais
abastecimentos somam 1,56% divididos em: cisterna (0,66%), bica/chafariz (0,28%),
reservatório de uso comunitário (0,23%), compra/carro-pipa (0,30%) e outros (0,08%). No
que concerne à forma de abastecimento pelos tipos de arranjos domiciliares, a maioria dos
domicílios têm abastecimento advindo pela rede geral. Nessa perspectiva, não há diferença
quanto à forma de abastecimento de água, mostrando que a grande maioria dos domicílios
têm infraestrutura hídrica em suas residências.
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TABELA 18 – Forma de abastecimento de água segundo arranjo domiciliar, no
Seridó Potiguar, 2017
Domicílios
chefiados
por
mulheres
sem
cônjuge

Domicílios
chefiados
por
mulheres
com
cônjuge

Demais
domicílios

Rede geral

38.393

33.241

Poço

1.492
65

Forma de
abasteciment
o de água

Cisterna
Bica/Chafari
z
Reservatório
de
uso
comunitário
Compra/Car
ro-pipa
Outros
Total

Total

Domicílios
chefiados
por
mulheres
sem cônjuge
(%)

Domicílios
chefiados
por
mulheres
com cônjuge
(%)

Demais
domicílios
(%)

Total

115.782

187.416

95,62

94,76

97,94

96,88

878

651

3.021

3,72

2,50

0,55

1,56

321

898

1.284

0,16

0,92

0,76

0,66

0

546

0

546

0,00

1,56

0,00

0,28

130

0

323

453

0,32

0,00

0,27

0,23

70

93

419

582

0,17

0,27

0,35

0,30

0

0

145

146

0,00

0,00

0,12

0,08

40.150

35.079

118.218

193.447

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017

Contudo, o abastecimento via rede geral não garante, necessariamente, a
disponibilidade de água com a frequência desejada. Nesse sentido, buscou-se identificar a
quantidade de dias de acesso à água em cada arranjo domiciliar. De acordo com o resultado
na Tabela 19, referente à pergunta “Quantos dias da semana você tem água disponível em
sua casa?”, as informações apontam que quase não há diferença na quantidade de dias de
acesso à água por tipo de arranjo domiciliar. A frequência de acesso, em nenhum dia da
semana, é maior entre os domicílios chefiados por mulheres sem ou com cônjuges, 13,17%
e 17,06%, respectivamente; e comparado aos demais domicílios, 11,63%. Em todos os
arranjos domiciliares, quase 60% deles têm acesso somente até três dias na semana. Por
outro lado, apenas 31,98% da população tem água disponível todos os dias da semana.
Esses resultados evidenciam que mais da metade dos domicílios, independentemente de sua
composição, estão em condições de vulnerabilidade quanto ao recebimento de água
advindo do abastecimento da rede geral.
Para além dessa informação captada pela pesquisa, não se sabe se esse acesso à água
é suficiente para suprir as necessidades e utilização diária no domicílio para cozinhar, lavar
roupa, tomar banho etc. Perguntas como as seguintes permanecem em aberto, pois não
estavam no questionário: os bairros da região do Seridó Potiguar são abastecidos com a
mesma intensidade e vazão de água? Os seridoenses utilizam de alguma forma de
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armazenamento dessa água para suprir as necessidades nos dias em que não têm acesso?
Essa forma de abastecimento e de armazenamento diferem entre as classes sociais?
De acordo com a percepção de alguns entrevistadores que estiveram em campo, os
domicílios com melhor situação econômica tinham melhores condições para comprar e
reservar água. Por outro lado, os domicílios com maior vulnerabilidade econômica
apresentaram menor capacidade de armazenamento de água e dificuldades financeiras para
comprar água em grande volume. Apesar das variáveis disponíveis na pesquisa não
permitirem uma análise mais aprofundada sobre o acesso à água, pode-se inferir que a
menor quantidade de dias de acesso deve impactar nas condições de vida dos seridoenses.
A água é essencial para a grande maioria das atividades domésticas: higiene pessoal,
nutrição e segurança alimentar dos indivíduos (SANTANA et al., 2011), de modo que sua
menor frequência nas torneiras exige diversos mecanismos de adaptação para mitigar os
danos de sua ausência. Ademais, as mulheres costumam assumir a responsabilidade no
gerenciamento do uso da água nos domicílios (NETO E JARDIM, 2015), situação que
tende a agravar as desigualdades de gênero no âmbito das atividades domésticas.
Por fim, vale ressaltar que o tempo gasto pelas mulheres no trabalho doméstico não
é contabilizado. Jesus (2018, pg. 76) usa o termo de transferência de tempo “para definir a
quantidade de horas, sejam elas diárias ou semanais, que um indivíduo cede do seu próprio
orçamento de tempo para realizar atividades das quais outros indivíduos irão se beneficiar”.
Nesse sentido, em um contexto de seca, esse trabalho é ainda maior, e na ausência de água,
elas são as mais sobrecarregadas.
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TABELA 19 – Quantidade de dias de abastecimento de água, por semana, segundo o
arranjo familiar, nos domicílios do Seridó Potiguar, 2017
Absoluto
Abastecimento
de água em
quantidade de
dias na semana

Relativo (%)

Acumulado (%)

Domicílios
chefiados
por
mulheres
com
cônjuge

Demais
domicílios

Total

Domicílios
chefiados por
mulheres sem
cônjuge

Domicílios
chefiados por
mulheres sem
cônjuge

Domicílios
chefiados por
mulheres
com cônjuge

Demais
domicílio
s

Total

Domicílios
chefiados
por
mulheres
sem cônjuge

0

5.288

5.986

13.745

25.019

13,17

17,06

11,63

12,93

13,17

17,06

11,63

12,93

1

3.893

2.246

9.175

15.314

9,70

6,40

7,76

7,92

22,87

23,47

19,39

20,85

2

5.214

5.085

20.266

30.565

12,99

14,50

17,14

15,80

35,85

37,96

36,53

36,65

3

9.034

8.398

26.534

43.966

22,50

23,94

22,44

22,73

58,36

61,90

58,97

59,38

4

1.991

875

64.33

9.299

4,96

2,49

5,44

4,81

63,31

64,40

64,42

64,18

5

1.953

1.189

4.177

7.319

4,86

3,39

3,53

3,78

68,18

67,79

67,95

67,97

6

20

0

83

103

0,05

0,00

0,07

0,05

68,23

67,79

68,02

68,02

7

12.756

11.300

37.807

61.863

31,77

32,21

31,98

31,98

118.220

193.448

Total

40.149

35.079

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Domicílios
chefiados
mulheres
cônjuge

por
com

Demais
domicílios

Total
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Diante desse cenário, a pergunta A9c — “Quando falta água, qual a solução
tomada?” — buscou identificar os meios que a população utiliza para solucionar a falta de
água. A Tabela 20 apresenta que, independentemente do tipo de arranjo domiciliar, a
solução mais utilizada é a compra. Na população total, 52,03% compram água, seguido de
30,96% que não fazem nada e esperam voltar; e há aqueles que utilizam poço, cisterna ou
bica, que representam 16,84%. Os domicílios chefiados por mulheres sem cônjuge
apresentaram 34,11% em relação a não fazer nada/espera voltar; 55,82% compram e 9,92%
usam o poço/cisterna/bica.
TABELA 20 – Solução tomada quando falta água, segundo o arranjo domiciliar, no
Seridó Potiguar, 2017
Qual é a
solução
tomada
quando falta
água

Não
fazer
nada/esperar
voltar
Compra
Usar
poço/cisterna
/bica
Usar
de
outro tipo de
reservatório
de
uso
comunitário
Total

Total

Domicílios
chefiados
por
mulheres
sem
cônjuge
(%)

Domicílios
chefiados
por
mulheres
com cônjuge
(%)

Demais
domicílios
(%)

38.951

59.896

34,11

20,67

32,95

30,96

18.357

59.881

100.651

55,82

52,33

50,65

52,03

3.984

9.471

19.114

32.569

9,92

27,00

16,17

16,84

59

0

273

332

0,15

0,00

0,23

0,17

40.150

35.079

118.219

193.448

100,00

100,00

100,00

100,00

Domicílios
chefiados
por
mulheres
sem
cônjuge

Domicílios
chefiados
por
mulheres
com
cônjuge

Demais
domicílios

13.694

7.251

22.413

Total

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017

Nos domicílios chefiados por mulheres com cônjuge a solução advém
primeiramente através da compra (52,33%), seguido pelo uso de poço/cisterna/bica
(27,00%) e do não fazer nada/esperar voltar (20,67%), a terceira opção mais frequente. Nos
demais domicílios, as opções seguem a mesma lógica dos domicílios chefiados por
mulheres sem cônjuge. A solução imediata advém da compra (50,65%), seguido de não
fazer nada/esperar voltar (32,95%) e do uso de poço/cisterna/bica (16,17%). Em suma, o
que se pode inferir é que, na ausência de água, mesmo nas famílias em vulnerabilidade
econômica, a solução ainda é a compra. Esse resultado evidencia a necessidade de políticas
públicas para diminuir a situação de vulnerabilidade ao acesso à água nessa região.
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A perfuração de poços é uma estratégia eficaz de diversos órgãos21 que atuam
diretamente com os recursos hídricos como forma de amenizar a falta de água. Entre
janeiro de 2015 a dezembro de 2016 foram perfurados mais de 1.200 poços em todo o RN,
sendo as regiões do Seridó Potiguar e o Alto Oeste as mais favorecidas (FRANÇA e
MORENO, 2017). Essa estratégia permitiu que, em 2017, pelo menos 16,84% da
população Seridoense utilizasse a cisterna como alternativa para ausência de água na rede
geral.
Os resultados em relação à forma, quantidade de dias e soluções no abastecimento
de água, por arranjo domiciliar, apontam que todos os domicílios vivenciam o
enfrentamento climático. É contundente que grande parte da população seridoense
apresenta vulnerabilidade quanto à disponibilidade de água para suprir suas necessidades
diárias. Por essa circunstância adversa, a presença do Estado se torna importante, não
apenas em programas de transferência de renda, como também em políticas de
abastecimento e armazenamento de água.
Conclui-se, assim, que todos os resultados corroboram com a necessidade de
implantação de políticas públicas com o objetivo de reduzir os diferenciais de rendimento
entre homens e mulheres e reforçam a importância das políticas de assistencialismo,
implementadas no Brasil notadamente a partir dos anos 2000, para o urgente contexto de
vulnerabilidade climática do Seridó Potiguar.

21

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Instituto de Gestão das Águas do
Rio Grande do Norte (Igarn), Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Caern); Defesa Civil Estadual, a
Secretaria Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária
(Emparn), (FRANÇA e MORENO, 2017).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do tempo, as mulheres vêm se inserindo cada vez mais no mercado de
trabalho, porém as desigualdades e discriminação entre os gêneros persistem, nos diversos
contextos, inclusive no de enfrentamento da seca, como é o caso do Seridó Potiguar.
A discriminação acaba afetando a vida das mulheres no acesso ao mercado de
trabalho, nas ocupações e rendimento, deixando-a em condições de vulnerabilidade social e
econômica. No Seridó Potiguar, por estar inserido em uma região brasileira menos
desenvolvida, as desigualdades de gênero no acesso ao mercado de trabalho são maiores e
têm uma diferença superior a nacional. Contudo, a desigualdade no rendimento médio entre
os gêneros é menor se comparado ao Brasil no ano de 2017, o fato pode estar relacionado
aos tipos de ocupações existentes, de menores qualificações. Ademais, a composição da
renda dos domicílios nessa região é dada através do mercado de trabalho e benefícios
sociais.
O presente estudo apresentou o contexto histórico sobre a dinâmica do mercado de
trabalho e o processo econômico do Seridó Potiguar. Posteriormente, analisou os
diferenciais de gênero no mercado de trabalho e nos benefícios assistenciais, bem como na
fonte e nos valores da renda dos residentes nos municípios da região, com idade de 14 anos
ou mais, para o ano de 2017. Adicionalmente, buscou identificar quais os tipos de arranjos
domiciliares mais vulneráveis em relação ao acesso a água. A fonte de dados utilizada foi o
survey da pesquisa domiciliar “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro:
Perspectivas Locais e Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar” realizado de 31
de janeiro de 2017 até 23 de fevereiro do mesmo ano, em domicílios urbanos, de dezessete
municípios do Seridó Potiguar, localizado no estado do Rio Grande do Norte (totalizando
1.064 visitas).
Mediante a contextualização da formação econômica do Seridó Potiguar foi
possível constatar que, em décadas passadas, a região apresentou destaque na economia do
Rio Grande do Norte; principalmente, através da pecuária, cotonicultura e atividades de
extração mineral, os quais contribuíram para o seu crescimento e desenvolvimento. Apesar
das recorrentes secas e períodos de grande estiagem, a população usou estratégias
adaptativas para sobrevivência.
Da mesma forma, o mercado de trabalho local dinamizou sua base produtiva, a
partir de recursos naturais — argila “cerificáveis”, calcários, areias e rochas scheelita,
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minério de tungstênio e entre outros —, procurando suprir as necessidades da população e
garantir o sustento das famílias.
Porém, tal dinamização não foi suficiente para gerar empregos em grande
quantidade. No ano da pesquisa, menos da metade (48,86%) da população com idade de 14
anos ou mais estava trabalhando na semana de referência. A diferença de gênero no acesso
ao mercado de trabalho foi significativa e superou a média nacional. Entre os homens com
idade de trabalhar, 62,52% trabalhavam na semana de referência e, por outro lado, entre as
mulheres. apenas 38,20% estavam em tal condição. Nas ocupações, as mulheres foram mais
representativas em atividades do serviço, comércio e administração (38,68%), bem como
nos serviços domésticos (17,94%), agricultura e pecuária (10,28%), atividades que
remuneram menos. Esse resultado vai de encontro com o que Hirata e Kergoat (2007)
afirmam, onde os homens assumem ocupações ligados aos meios produtivos enquanto as
mulheres estão inseridas em ocupações ligadas ao meio reprodutivo. Teixeira (2008),
afirma que as mulheres estão em atividades ligadas ao trabalho doméstico, bem como ao
serviço de enfermagem, onde as mulheres assumem cargos de menor projeção social.
Cabe ressaltar que o fato de estar ocupado na semana de referência não garante o
rendimento. Portanto, o mercado de trabalho da região não tem sido capaz de absorver a
população em idade de trabalhar e nem de garantir renda a todos aqueles que realizam
algum tipo de trabalho. Todavia, Teixeira (2010) afirma que os investimentos em
programas sociais apresentam mudanças positivas reduzindo as desigualdades sociais. Esse
resultado reforça que, no contexto de enfrentamento da seca, há uma maior necessidade da
presença do Governo, por meio de políticas públicas e de proteção social, que garantam
algum rendimento capaz de minimizar a vulnerabilidade social e econômica,
principalmente das mulheres e das famílias chefiadas por elas.
Nesse sentido, constata-se a maior presença masculina no mercado de trabalho,
enquanto as mulheres estão mais presentes no recebimento de benefícios. Frente a essas
tratativas, a presença de programas de transferência de renda é essencial para diminuir a
condição de pobreza, principalmente das mulheres e dos domicílios chefiados por elas.
Aliás, por mais que os resultados revelam baixos rendimento na região tanto para homens
quanto para as mulheres, mesmo assim, elas são as mais prejudicadas. O motivo é que o
mercado de trabalho, no Seridó Potiguar, não exige muita qualificação; isso implica que os
diferenciais no rendimento entre homens e mulheres não sejam elevados.
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Os resultados da análise da fonte de rendimento reforçam a dependência feminina
em relação aos benefícios assistenciais, notavelmente o PBF. Entre os homens que
auferiram algum rendimento, 94,68% teve sua renda advinda somente do trabalho,
enquanto que para as mulheres esse percentual foi de 65,16%. Quer dizer, quase metade das
mulheres que receberam alguma renda são beneficiárias de programas assistenciais e, entre
elas, cerca de 79,35% recebiam Bolsa-Família.
Quanto ao rendimento advindo do mercado de trabalho, independente do vínculo
empregatício, a renda média feminina é inferior à masculina: correspondendo a 78,97% da
renda deles entre os que contribui para a previdência e 73,09% entre os que não contribui.
Apenas em dois grupos de ocupações a renda média da mulher foi superior à masculina:
“Educação e ensino” e “Saúde”; 39,15% e 14%, respectivamente. Esses resultados podem
ser justificados pela maior escolaridade feminina e inserção em cargos públicos de direção
ou coordenação, que agregam valores ao salário base e aumentam o rendimento. Isso
também pode estar associado à expansão e interiorização da educação tecnológica por meio
dos Institutos Federais. Segundo Gomes (2018), entre 2006 a 2017, foram instalados três
Institutos Federais apenas na região do Seridó, o que remete à necessidade de mais
profissionais voltados à educação e ao ensino.
No rendimento médio advindo de benefícios sociais, as mulheres recebem valores
relativamente mais elevados do que os homens em quase todos os tipos, sendo cerca de
3,98% a mais no PBF, 2,63% no BPC e 18,52% no Auxílio-Doença/Invalidez/AuxílioMedicamento. Por sua vez, os homens têm um rendimento consideravelmente maior nos
benefícios provenientes do Seguro-Safra/Bolsa-Estiagem e do Seguro-Desemprego; o
rendimento médio da mulher em relação ao homem foi de apenas 16,67% e 55,86%,
respectivamente. Com relação ao Seguro-Desemprego, como eles recebem salários mais
elevados, era de se esperar que a diferença de gênero fosse significante.
Os resultados encontrados neste trabalho condizem, em grande parte, com a
literatura, reafirmando que os diferenciais de gênero nos rendimentos também estão
associados ao tipo de ocupações nos quais homens e mulheres estão inseridos. No Seridó
Potiguar, como já citado anteriormente, as mulheres se concentram em ocupações com
menor projeção social/econômica e são mais dependentes de programas de transferência de
renda (especialmente o PBF). Então, os programas de assistência social assumem
importância para aliviar as desigualdades nos rendimentos entre os gêneros, como também
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atuar na diminuição da pobreza e extrema pobreza em regiões marcadas pela
vulnerabilidade (HOFFMAN, 2006).
Devido ao contexto de vulnerabilidade climática que afeta diretamente a economia
local, as ocupações da região são mais precárias e as remunerações são menores para
ambos os sexos. Por isso, os diferenciais de gênero no rendimento foram abaixo da média
nacional. Já o acesso ao mercado de trabalho evidenciou um diferencial de gênero mais
elevado do que a média nacional, o que pode ser justificado pelo contexto da seca, que
inviabiliza o desenvolvimento econômico da região. Tais resultados reforçam a hipótese de
que, no contexto de baixo desenvolvimento econômico, social e de vulnerabilidade
climática, os diferenciais de rendimento, ocupações e formalização, entre homens e
mulheres, são menores devido às poucas qualificações exigidas e existentes na região.
Por último, foi analisado os diferenciais no acesso à água para três tipos de arranjos
domiciliares: domicílio chefiado por mulher sem cônjuge, domicílio chefiado por mulher
com cônjuge e demais domicílios. A análise da renda per capita desses domicílios evidencia
a maior homogeneidade e menor renda dos domicílios chefiados por mulheres sem cônjuge,
confirmando o pressuposto de que, no Seridó Potiguar, os domicílios chefiados por
mulheres sem cônjuge são os mais vulneráveis economicamente; os mais suscetíveis à
pobreza.
Contudo, a conclusão das análises do acesso à água, por tipo de arranjo domiciliar, é
de que todos os domicílios vivenciam realidades próximas quanto à forma de acesso,
quantidade de dias de acesso e maneiras de abastecimento. Apenas 31,98% da população
tem água disponível todos os dias da semana e 60% deles têm acesso, no máximo, a 3 dias
na semana, ou seja, mais da metade dos domicílios estão em condições de vulnerabilidade
quanto ao recebimento de água. A compra de água é a solução imediata para todos os
domicílios, mesmo aqueles que são chefiados por mulheres. Esse resultado reforça o papel
da mulher no que tange à responsabilidade da provisão da água, além de assumir o
gerenciamento no uso da mesma; e que nos domicílios chefiados por mulheres com ou sem
cônjuge a situação é ainda mais grave, em virtude das atividades domésticas exercidas por
elas.
Nesse sentido, a presença do Estado e a implantação de políticas que minimizam o
efeito da seca são essenciais para toda a população, independente da vulnerabilidade
socioeconômica. Diante dessa realidade a ampliação do Programa Um Milhão de Cisternas
é uma alternativa para melhoria de vida da população, pois além de diminuir o impacto da
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seca, esse é o único programa que inclui a presença feminina e assume uma posição
diferente em comparação aos outros tipos de programas implementados no Nordeste. Esse
tipo de programa faz com a mulher seja a principal gestora da água, diante disso o
programa melhora a qualidade de vida dessas mulheres, como também abre espaço para a
mulher ampliar a sua participação em políticas que envolva os recursos hídricos
(FAÇANHA, 2019).
Com relação ao mercado de trabalho uma das políticas que gerou emprego e renda
nessa região a partir dos anos 2000 foi implementada através do programa Pró-Sertão no
qual teve um peso econômico no Seridó Potiguar, onde as mulheres foram as mais
favorecidas (MEDEIROS, 2005; ARAÚJO, 2017). A ampliação dessa política em conjunto
com cursos de capacitação da mão de obra feminina, poderá não apenas empregá-las, mas
também capacitá-las, e então, melhorar a condição de vida das mulheres nessa região.
Outra forma de gerar emprego e renda, além de colaborar com o desenvolvimento
do Seridó Potiguar, são investimentos feitos em atividades ligadas ao setor terciário como
os serviços diversificados e especializados nas áreas da saúde, educação, mecânica e
informática. Nesse sentido a presença do Estado é fundamental, oferecendo, portanto,
novas oportunidades como também na construção de novas escolas, universidades e
hospitais. As atividades ligadas ao setor de serviços não dependem exclusivamente da água,
embora precise para manutenção. Por isso, a ampliação na construção de novas cisternas,
são capazes de mitigar a necessidade do uso da água não apenas dentro dos domicílios,
como também para as empresas que desejem investir na região.
Estudos que associem os diferenciais de gênero em contexto de vulnerabilidade
climática e o importante papel da mulher, nesse tipo de cenário, ainda são escassos. A
respeito dessa lacuna, este trabalho tentou contribuir para a temática, ao analisar os
diferenciais entre homens e mulheres no que tange ao mercado de trabalho, renda e o
acesso à água na região semiárida do Nordeste, precisamente no Seridó Potiguar.
Por fim, o planejamento de políticas públicas para refrear os efeitos da seca na vida
dos seridoenses é essencial. A região precisa permanecer como um campo de estudo para as
esferas públicas (Federal, Estadual e Municipal), tanto quanto para a comunidade científica
em geral. Os investimentos em pesquisas e projetos fomentam identificar e solucionar os
problemas de acesso ao mercado de trabalho, como também a situação das mulheres que
são

chefes

nos

domicílios,

diante

de

um

enfrentamento

climático.
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APÊNDICE A (Tabelas)
TABELA A1- Ocupação no trabalho principal - Serviço, Comércio e Administração
Ocupação
diretores e gerentes
técnicos e profissionais de nível
médio
trabalhadores de atendimento
direto ao público

Sexo
Masculino Feminino
(Abs.)
(Abs.)
19
0

Total
(Abs.)
19

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)
0,04
0,00

Total
(%)
0,02

20

0

20

0,05

0,00

0,03

23

120

143

0,05

0,35

0,18

0

30

30

0,00

0,09

0,04

123

0

123

0,28

0,00

0,16

23

0

23

0,05

0,00

0,03

427

0

427

0,97

0,00

0,55

legisladores

390

49

439

0,89

0,14

0,56

dirigentes de organizações que
apresentam um interesse especial

23

273

296

0,05

0,79

0,38

diretores gerais e gerentes gerais

149

319

468

0,34

0,93

0,60

dirigentes financeiros

33

390

423

0,08

1,13

0,54

0

22

22

0,00

0,06

0,03

0

526

526

0,00

1,53

0,67

89

116

205

0,20

0,34

0,26

19

19

38

0,04

0,06

0,05

0

23

23

0,00

0,07

0,03

138

46

184

0,31

0,13

0,24

58

39

97

0,13

0,11

0,12

96
23

65
0

161
23

0,22
0,05

0,19
0,00

0,21
0,03

0

23

23

0,00

0,07

0,03

assistentes sociais

46

511

557

0,10

1,49

0,71

ministros de cultos religiosos,
missionários e afins

60

96

156

0,14

0,28

0,20

239

0

239

0,54

0,00

0,31

96

0

96

0,22

0,00

0,12

141

34

175

0,32

0,10

0,22

diretores gerais e gerentes gerais
vendedores de rua e postos de
mercado
pintores, limpadores de fachadas
e afins
coletores de lixo

dirigentes de vendas e
comercialização
dirigentes de serviços de
educação
dirigentes e gerentes de serviços
profissionais não classificados
anteriormente
gerentes de restaurantes
gerentes de comércios atacadistas
e varejistas
gerentes de serviços não
classificados anteriormente
desenhistas gráficos e de
multimídia
contadores
advogados e juristas
profissionais em direito não
classificados anteriormente

músicos, cantores e compositores
locutores de rádio, televisão e
outros meios de comunicação
organizadores de conferências e
eventos
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Administração
agentes de emprego e
agenciadores de mão de obra
técnicos em assistência ao
usuário de tecnologia da
informação e das comunicações

20

0

20

0,05

0,00

0,03

46

0

46

0,10

0,00

0,06

escriturários gerais

244

803

1047

0,56

2,33

1,34

secretários (geral)

37

37

74

0,08

0,11

0,09

caixas de banco e afins

0

30

30

0,00

0,09

0,04

coletores de apostas e de jogos

273

49

322

0,62

0,14

0,41

cobradores e afins

96

374

470

0,22

1,09

0,60

telefonistas

96

0

96

0,22

0,00

0,12

recepcionistas em geral

34

269

303

0,08

0,78

0,39

entrevistadores de pesquisas de
mercado

390

0

390

0,89

0,00

0,50

trabalhadores de controle de
abastecimento e estoques

28

0

28

0,06

0,00

0,04

garçons

109

0

109

0,25

0,00

0,14

atendentes de bar

0

27

27

0,00

0,08

0,03

cabeleireiros

71

301

372

0,16

0,88

0,48

especialistas em tratamento de
beleza e afins

30

122

152

0,07

0,35

0,19

578

659

1.237

1,32

1,92

1,58

219

156

375

0,50

0,45

0,48

2.782
37
1.533
120
0
120

1.680
0
2.997
46
38
39

4.462
37
4.530
166
38
159

6,34
0,08
3,49
0,27
0,00
0,27

4,88
0,00
8,71
0,13
0,11
0,11

5,70
0,05
5,79
0,21
0,05
0,20

122

324

446

0,28

0,94

0,57

456

42

498

1,04

0,12

0,64

39

0

39

0,09

0,00

0,05

131

39

170

0,30

0,11

0,22

2.661

2.318

4.979

6,06

6,74

6,36

84
19
26

0
0
103

84
19
129

0,19
0,04
0,06

0,00
0,00
0,30

0,11
0,02
0,16

0

39

39

0,00

0,11

0,05

vendedores de quiosques e
postos de mercados
vendedores ambulantes de
serviços de alimentação
comerciantes de lojas
supervisores de lojas
balconistas e vendedores de lojas
caixas e expedidores de bilhetes
vendedores a domicilio
frentistas de posto de gasolina
balconistas dos serviços de
alimentação
vendedores não classificados
anteriormente
mecânicos-instaladores de
sistemas de refrigeração e
climatização
padeiros, confeiteiros e afins
trabalhadores de limpeza de
interior de edifícios, escritórios,
hotéis e outros estabelecimentos
lavadores de veículos
carregadores
repositores de prateleiras
vendedores ambulantes
(exclusive de serviços de
alimentação)
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Administração
coletores de lixo e material
0
46
46
0,00
0,13
0,06
reciclável
mensageiros, carregadores de
bagagens e entregadores de
213
0
213
0,49
0,00
0,27
encomendas
pessoas que realizam várias
37
0
37
0,08
0,00
0,05
tarefas
carregadores de água e coletores
443
64
507
1,01
0,19
0,65
de lenha
Total
13.329
13.303
26.632
30,37
38,68
34,02
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

TABELA A2 Ocupação no trabalho principal - Agricultura e Pecuária
Sexo
Masculino Feminino
(Abs.)
(Abs.)

Ocupação
agricultores e trabalhadores
qualificados da agropecuária

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

39

0

39

0,09

0,00

0,05

0

34

34

0,00

0,10

0,04

5

0

5

0,01

0,00

0,01

técnicos agropecuários

49

0

49

0,11

0,00

0,06

cuidadores de animais

0

38

38

0,00

0,11

0,05

4.684

3.463

8.147

10,67

10,07

10,41

130

0

130

0,30

0,00

0,17

27

0

27

0,06

0,00

0,03

4.934

3.535

8.469

11,24

10,28

10,82

trabalhadores florestais qualificados,
pescadores e caçadores
agricultores e trabalhadores
qualificados em atividades da
agricultura

agricultores e trabalhadores
qualificados no cultivo de hortas,
viveiros e jardins
criadores de gado e trabalhadores
qualificados da criação de gado
outros criadores e trabalhadores
qualificados da pecuária não
classificados anteriormente
Total

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

TABELA A3 Ocupação no trabalho principal – Saúde
Ocupação
médicos
profissionais de nível médio de
enfermagem e partos

Sexo
Masculino Feminino
(Abs.)
(Abs.)
49
17

Total
(Abs.)
66

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)
0,11
0,05

Total
(%)
0,08

0

23

23

0,00

0,07

0,03

profissionais de enfermagem

259

1.118

1.377

0,59

3,25

1,76

farmacêuticos
fisioterapeutas
psicólogos

304
14
0

33
92
33

337
106
33

0,69
0,03
0,00

0,10
0,27
0,10

0,43
0,14
0,04
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técnicos em aparelhos de
diagnóstico e tratamento
médico
técnicos de laboratórios
médicos
técnicos e assistentes
farmacêuticos
dentistas auxiliares e ajudantes
de odontologia

23

0

23

0,05

0,00

0,03

23

0

23

0,05

0,00

0,03

26

0

26

0,06

0,00

0,03

0

65

65

0,00

0,19

0,08

390

69

459

0,89

0,20

0,59

1.088

1.450

2.538

2,48

4,22

3,24

trabalhadores comunitários da
saúde
Total

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 201

TABELA A4 Ocupação no trabalho principal - Educação e ensino
Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)

Ocupação
profissionais das ciências e
intelectuais
professores do ensino fundamental
e pré-escolar
outros profissionais do ensino

Total
(%)

Sexo
Masculino Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

0

33

33

0,00

0,10

0,04

0

264

264

0,00

0,77

0,34

107

0

107

0,24

0,00

0,14

professores de universidades e do
0
20
20
0,00
0,06
0,03
ensino superior
profissionais de ensino não
929
2.494
34.23
2,12
7,25
4,37
classificados anteriormente
instrutores de educação física e
26
0
26
0,06
0,00
0,03
atividades recreativas
Total
1.062
2.811
3.873
2,42
8,17
4,95
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

Tabela A5 Ocupação no trabalho principal - Serviço Militar e segurança
Ocupações
policiais

Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)

Total

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

1.278

0

1.278

2,91

0,00

1,63

0

107

107

0,00

0,31

0,14

trabalhadores dos serviços
de proteção e segurança não
classificados anteriormente

926

60

986

2,11

0,17

1,26

bombeiros e encanadores

80

0

80

0,18

0,00

0,10

4.088

3.127

7.215

9,31

9,09

9,22

6.372

3.294

9.666

14,52

9,58

12,35

guardiões de presídios

membros das forças
armadas, policiais e
bombeiros militares
Total

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.
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Tabela A6 Ocupação no trabalho principal - Serviço Doméstico
Sexo

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

Ocupações

Masculino
(Abs.)

Feminino
(Abs.)

cozinheiros

126

0

126

0,29

0,00

0,16

127

596

723

0,29

1,73

0,92

0

26

26

0,00

0,08

0,03

0

23

23

0,00

0,07

0,03

52

0

52

0,12

0,00

0,07

0

356

356

0,00

1,04

0,45

120

824

944

0,27

2,40

1,21

56

297

353

0,13

0,86

0,45

outros trabalhadores
de limpeza

20

0

20

0,05

0,00

0,03

cozinheiros

20

470

490

0,05

1,37

0,63

ajudantes de cozinha

237

235

472

0,54

0,68

0,60

trabalhadores de
cuidados pessoais
nos serviços de
saúde
ajudantes de
preparação de
alimentos
governantas e
mordomos
domésticos
porteiros e zeladores
cuidadores de
crianças
trabalhadores de
cuidados pessoais a
domicílios
lavadeiros de roupas
e passadeiros
manuais

trabalhadores de
cuidados pessoais
nos serviços de
0
134
134
0,00
0,39
0,17
saúde não
classificados
anteriormente
trabalhadores dos
serviços domésticos
100
3208
3308
0,23
9,33
4,23
em geral
Total
858
6.169
7.027
1,95
17,94
8,98
Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

TABELA A7 Ocupação no trabalho principal - Construção Civil, Industria e
transporte
Sexo
Ocupações
moldadores, soldadores,
chapistas, caldeireiros,
montadores de estruturas
metálicas e afins

Masculino
(Abs.)

Feminino
(Abs.)

303

23

Total
(Abs.)

326

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)
0,69

0,07

Total
(%)

0,42
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transporte
mecânicos e reparadores de
máquinas

104

0

104

0,24

0,00

0,13

30

0

30

0,07

0,00

0,04

27

0

27

0,06

0,00

0,03

22

0

22

0,05

0,00

0,03

engenheiros civis

46

0

46

0,10

0,00

0,06

engenheiros mecânicos

46

0

46

0,10

0,00

0,06

engenheiros de minas,
metalúrgicos e afins

160

0

160

0,36

0,00

0,20

83

0

83

0,19

0,00

0,11

27

0

27

0,06

0,00

0,03

1.914

0

1.914

4,36

0,00

2,44

39

0

39

0,09

0,00

0,05

3.734

267

4.001

8,51

0,78

5,11

canteiros, cortadores e
gravadores de pedras

38

0

38

0,09

0,00

0,05

carpinteiros

269

0

269

0,61

0,00

0,34

2207

56

2263

5,03

0,16

2,89

1.173

0

1.173

2,67

0,00

1,50

157

0

157

0,36

0,00

0,20

46

0

46

0,10

0,00

0,06

30

0

30

0,07

0,00

0,04

730

27

757

1,66

0,08

0,97

443

0

443

1,01

0,00

0,57

163

0

163

0,37

0,00

0,21

30

0

30

0,07

0,00

0,04

134

0

134

0,31

0,00

0,17

outros operadores de
instalações fixas e
máquinas
montadores
trabalhadores elementares
do transporte e
armazenamento

eletrotécnicos
controladores de
instalações de
processamento de produtos
químicos
trabalhadores de serviços
de transporte
fiscais e cobradores de
transportes públicos
pedreiros

outros trabalhadores
qualificados e operários da
construção não
classificados anteriormente
pintores e empapeladores
montadores de estruturas
metálicas
ferreiros e forjadores
reguladores e operadores
de máquinas-ferramentas
mecânicos e reparadores de
veículos a motor
ceramistas e afins
(preparação e fabricação)
eletricistas de obras e afins
instaladores e reparadores
de linhas elétricas
instaladores e reparadores
em tecnologias da
informação e
comunicações
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transporte
marceneiros e afins
mineiros e operadores de
máquinas e de instalações
em minas e pedreiras
perfuradores e sondadores
de poços e afins
operadores de máquinas
para fabricar cimento,
pedras e outros produtos
minerais
operadores de máquinas
para fabricar produtos
fotográficos
operadores de máquinas
para fabricar produtos de
borracha
operadores de máquinas de
branqueamento, tingimento
e limpeza de tecidos
operadores de máquinas
para fabricar produtos
têxteis e artigos de couro e
pele não classificados
anteriormente
operadores de instalações
de vidraria e cerâmica
operadores de máquinas e
de instalações fixas não
classificados anteriormente
maquinistas de
locomotivas
condutores de motocicletas
condutores de automóveis,
taxis e caminhonetes
Total

298

0

298

0,68

0,00

0,38

181

0

181

0,41

0,00

0,23

55

0

55

0,13

0,00

0,07

751

0

751

1,71

0,00

0,96

0

30

30

0,00

0,09

0,04

38

0

38

0,09

0,00

0,05

53

0

53

0,12

0,00

0,07

0

39

39

0,00

0,11

0,05

361

0

361

0,82

0,00

0,46

147

0

147

0,33

0,00

0,19

96

0

96

0,22

0,00

0,12

361

0

361

0,82

0,00

0,46

74

0

74

0,17

0,00

0,09

14.370

442

14.812

32,74

1,29

18,92

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

TABELA A8 Ocupação no trabalho principal - Artesanato e Serviços Manuais
Artesanato e serviços
manuais
trabalhadores qualificados,
operários e artesãos da
construção, das artes
mecânicas e outros ofícios
artesãos
artesãos de tecidos, couros
e materiais semelhantes

Sexo
Masculino
Feminino
(Abs.)
(Abs.)

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

0

41

41

0,00

0,12

0,05

410

202

612

0,93

0,59

0,78

118

0

118

0,27

0,00

0,15

117

TABELA A8 Ocupação no trabalho principal - Artesanato e Serviços Manuais
artesãos não classificados
anteriormente

0

26

26

0,00

0,08

0,03

costureiros, bordadeiros e
afins

222

1.439

1.661

0,51

4,18

2,12

27

0

27

0,06

0,00

0,03

27

547

574

0,06

1,59

0,73

804

2.255

3.059

1,83

6,56

3,91

tapeceiros, colchoeiros e
afins
outros trabalhadores
qualificados e operários da
indústria e do artesanato
não classificados
anteriormente
Total

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.

TABELA A9 Ocupação no trabalho principal - Atividade mal definidas
Sexo
Feminino
(Abs.)

Total
(Abs.)

Sexo
Masculino
Feminino
(%)
(%)

Total
(%)

atividade mal definidas

Masculino
(Abs.)

atividades mal definidas

0

28

28

0,00

0,08

0,04

atividades mal definidas

34

0

34

0,08

0,00

0,04

atividades mal definidas

0

34

34

0,00

0,10

0,04

612

537

1.149

1,39

1,56

1,47

atividades mal definidas
outras ocupações
elementares não
classificadas anteriormente

357

46

403

0,81

0,13

0,51

72

490

562

0,16

1,42

0,72

Total

1.075

1.135

2.210

2,45

3,30

2,82

informou mais de uma
ocupação

Fonte: Dados do Survey Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas Locais e regionais
sobre a Urbanização no Seridó Potiguar, 2017.
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Projeto de Pesquisa: “Vulnerabilidade e Adaptação no Nordeste Brasileiro: Perspectivas
Locais e Regionais sobre a Urbanização no Seridó Potiguar”
Apoio: Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima

Coordenação local: Prof Dr. Ricardo Ojima (UFRN)
Contatos: ricardo.ojima@gmail.com / (84) 9 9954 6800
Web site: http://demografiadaseca.blogspot.com.br/

http://redeclima.ccst.inpe.br/

DATA ____ / _____ / ____________

Município:

___________________________________
Código do Setor: _____________________________________________
ENTREVISTADOR ___________________________________________
Ordem de aplicação do questionário: ____________ (iniciar nova contagem a cada setor)
Esclarecimento
Esta pesquisa se destina a fins puramente científicos. Nosso objetivo é entender o papel da
migração e das políticas sociais nas formas de convivência com a seca nas cidades do
Seridó Potiguar. Na presente pesquisa faremos algumas perguntas para conhecermos as
relações sociais existentes, características da residência, dos moradores, etc.
Além disso, queremos saber algumas opiniões e percepções suas em relação a alguns
problemas sociais e ambientais. É importante que a Senhora/Senhor responda conforme sua
opinião, sem nenhum constrangimento.
Caso não se sinta a vontade em responder alguma pergunta, basta dizer ao entrevistador que
não quer responder. Se tiver dúvidas no entendimento de alguma questão, peça ao
entrevistador qualquer ajuda que precisar.
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A sua identidade será totalmente preservada. As respostas serão tratadas em conjunto e
nunca serão relacionados os nomes ou qualquer forma de identificação a qualquer
resultado. Essa é uma pesquisa acadêmica que servirá para analisar, entre outras coisas, os
modos de vida e a qualidade de vida da população no Seridó Potiguar. Resultados da
análise dos dados serão usados em teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos
científicos de alunos, pesquisadores e professores da UFRN e outras universidades
parceiras desse projeto.
Eu,
_______________________________________________________________________,
declaro estar ciente dos objetivos e participarei dessa pesquisa mediante meu livre
consentimento.
Assinatura: __________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE PRINCIPAL / DOMICÍLIO

Nome do informante ________________________________________________________
e-mail de contato __________________________________________________________
Telefone 1 ( __ ) ______________ / Telefone 2 ( __ ) ________________

A1 Idade (em anos completos) ______

A2 Sexo 1. Masculino

2. Feminino

A3 Como se define em relação a sua raça/cor
1.Branco

2.Preto

3.Pardo

4.Amarelo

5.Indígena

97.Outros

_______________
A4 Estado Conjugal 1.Em União
A5 Tipo de domicílio

1.Casa

2.Nunca unido
2.Apartamento

A6 Número de cômodos ______

3.Ao menos uma vez unido
3.Cômodo(s)

A7 Número de cômodos usados como

dormitório _____
A8 Canalização da água

1. Nos cômodos

A9 Forma de abastecimento da água

2.Só na casa

3.Não canalizada

1.Rede Geral

2.Poço

3.Cisterna

4.Bica/chafariz
Somente para A9=1
A9a Quantos dias da semana você tem água disponível em sua casa? ________
A9b Você usa água da rede/torneira para beber?
A9c Quando falta água, qual é a solução usada?

1.Sim

2.Não
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1.Não faz nada/espera voltar

2.Compra

3.Usa poço/cisterna/bica

A10 Condição do domicílio
1.Próprio (pagando)

2.Próprio (quitado)

3.Alugado

4.Emprestado

5.Do empregador

6.Ocupado (invadido) 97.Outros
Somente para A10=1 ou 3
A10a Qual o valor mensal do aluguel/prestação da sua moradia? R$ ___________ ,
_____
A11 Forma de coleta de esgoto 1.Rede Geral 2.Fossa
A12 Forma de abastecimento de energia elétrica

3.Vala 99.Não Sabe

1.Independente

2.Comum a mais

domicílios
A13 Forma de coleta de lixo
1.Coleta direta

2.Coleta indireta

3.Queimado

4.Enterrado

5.Jogado em terreno/rio

97.Outros
PERCEPÇÕES
B1 Você acha que sua cidade é violenta?

1.Sim

2.Não

Somente para B1=1
B1a Que tipo de violência
1.Assalto/Roubo/Furtos

2.Drogas

3.Sequestros

4.Homicídio

5.Outros

___________________
B2 Alguém que mora no seu domicílio já foi afetado pela violência?

1.Sim

2.Não

Somente para B2=1
B2a Que tipo de violência
1.Assalto/Roubo/Furtos

2.Drogas

3.Sequestros

4.Homicídio

5.Outros

___________________
B3 Como fica sabendo de casos de violência?
1.Televisao

2.Rádio

3.Jornal

4.Internet/Facebook/Outros 5.Boca a boca 6.Outros

__________
B4 Fora a violência, quais outros problemas você considera importantes na sua
cidade?
1.Nenhum 2.Poluição

3.Acidentes de carro/moto

4. Sujeira/lixo

5.Seca

6.Outros

________________
B5 Quando há problemas de falta de água, recorre a quem para pedir ajuda em caso
de emergência?

121

1.Parentes

2.Vizinhos

3.Amigos

4.Associações/ONGs

5.Defesa Civil

6.Igreja

7.Políticos 8.Prefeitura 9.Empregador 10.Outros ________________________
B6 Você acha que, em geral, é difícil conseguir empregos nessa cidade?

1.Sim

2.Não
B7 Quantas vezes se lembra de ter passado por problemas de secas?
1.Uma 2.Duas 3.Três ou mais
B8 Já pensaram em se mudar de cidade por causa das secas?

1.Sim 2.Não 3.Não

sabe
B9 Apesar dos problemas, quais motivos levam você a não mudar de cidade?
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
_
B10 Alguém já teve problemas de saúde relacionados à falta de água?

1.Sim

2.Não
B11 Na sua opinião quem é o principal responsável para ajudar no enfrentamento da
seca?
1.Prefeitura

2.Governo do Estado

3.Governo Federal

4.Cada um de nós 5.Outros

B12 Você acha que, diante das seca, viver na cidade é mais fácil do que viver na área
rural?
1.Sim

2.Não

B13 Por que? _________________________________________________
B14 Entre as ações abaixo, quais delas estaria disposto a fazer para ajudar na
proteção do meio ambiente
B14a Separar lixo para ser reciclado ( )
B14b Eliminar o desperdício de água ( )
B14c Reduzir o consumo de energia ( )
B14d Participar de mutirões ( )
B14e Participar de campanhas contra empresas que poluem ( )
B14f Contribuir para organizações ambientais ( )
B14g Pagar mais caro por alimentos sem produtos químicos ( )
B14h Comprar eletrodomésticos que consomem menos energia ( )
B14i Consertar e reutilizar produtos ao invés de trocá-los ( )
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B14j Parar de comprar produtos que fazem mal ao meio ambiente ( )
B14k Reduzir o consumo de carne ( )
B15 Na sua opinião, qual o maior problema ambiental DO BRASIL
1.Saneamento ambiental
5.Enchentes

2.Poluição

3.Desmatamento

6.Queimadas

4.Falta de espaços verdes

7.Estiagens/Secas

8.Outros

_____________________________
B16 Quem você acha que deveria resolver estes problemas NO BRASIL
1.Cada um de nós 2.Prefeitura 3.Governo Estadual 4.Governo Federal 5. Organismos
internacionais

6.Entidades ecológicas

9.Empresários

10.Meios de comunicação

7.Comunidades
11.Cientistas

8.Lideres mundiais
12.Igreja

13.Militares

14.Outros__________________
B17 Na sua opinião, qual o maior problema ambiental DA SUA CIDADE
1.Saneamento ambiental
5.Enchentes

2.Poluição

3. Desmatamento

6.Queimadas

4.Falta de espaços verdes

7.Estiagens/Secas

8.Outros

_____________________________
B18 Quem você acha que deveria resolver estes problemas DA SUA CIDADE
1.Cada um de nós 2.Prefeitura 3.Governo Estadual 4.Governo Federal 5. Organismos
internacionais

6.Entidades ecológicas

9.Empresários

10.Meios de comunicação

7.Comunidades
11.Cientistas

8.Lideres mundiais
12.Igreja

13.Militares

14.Outros__________________
B19 Agora faremos 15 afirmações sobre a relação entre o homem o meio-ambiente, e
para cada uma delas você deverá responder se:
1.Concorda totalmente 2.Concorda parcialmente 3.Indiferente 4.Discorda parcialmente
5.Discorda totalmente 6.Sem condições para responder 7.Não sabe
B19a |____| Tem tanta gente no mundo que em breve a natureza não será capaz de atender
as necessidades das pessoas.
B19b. |____| O homem tem direito de alterar a natureza de acordo com suas necessidades.
B19c. |____| Quando o homem mexe/interfere na natureza, sempre acontece coisas ruins.
B19d. |____| A inteligência do homem fará com que a terra sempre tenha pessoas vivendo
nela.
B19e. |____| O homem está prejudicando/maltratando demais a natureza.
B19f. |____| Tudo que a natureza nos dá será sempre suficiente se soubermos como usar.
B19g. |____| As plantas e os animais têm os mesmos direitos de existir que as pessoas
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B19h. |____| Toda a poluição das indústrias não será capaz de destruir a natureza.
B19i. |____| Mesmo com toda nossa inteligência, somos dominados pelas leis da natureza
B19j. |____| Os problemas da natureza (ENCHENTES, TEMPESTADES, POLUIÇÃO),
não são tão graves como dizem.
B19k. |____| A Terra é como uma casa, que possui um limite de pessoas que pode acolher.
B19l. |____| Os homens nasceram para dominar a natureza
B19m. |____| A natureza é delicada e pode ser facilmente prejudicada pelo homem.
B19n. |____| Um dia os homens conseguirão controlar a natureza.
B19o. |____| Se os homens continuarem a maltratar a natureza, muitas tragédias irão
acontecer.
B20 Em sua opinião, a cidade é atualmente:
1.Tão quente como no passado

2.Mais quente que no passado

3.Mais fresca que

no passado 4.Não sabe
B21 Qual o motivo ______________________________________________
B22 Na sua opinião como são os problemas da seca hoje em relação ao passado?
1.Mais graves

2.Menos graves 3. Não mudou nada 4.Não sei responder

B23 O que você entende por aquecimento global?
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
_
B24 Em sua opinião, o aquecimento global é um problema ambiental muito grave,
pouco grave ou nada grave?
grave

1.Muito grave

2.Pouco grave

3.Indiferente

4.Não é

5.Não sabe

B25 Você acredita que a seca pode piorar pelo aquecimento global? 1.Sim

2. Não 3.

Não sabe

C1 O fato de receber algum dos benefícios sociais melhorou sua qualidade de vida?
1.Sim

2.Não

3.Não se aplica

C2 Acha que se não recebesse esses benefícios você ou algum morador dessa casa teria
mudado de cidade nesses últimos 5 anos?

1.Sim

2.Não

3.Não se aplica
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C3 Qual o principal motivo que você acha que o levaria a mudar de cidade?
1.Desemprego

2.Seca

3.Família

4.Custo de vida

5.Qualidade de vida

6.Outros

______________
C4 Qual dos benefícios sociais considera como o mais importante?
1.Todos

2.Bolsa Família 3.BPC 4.Seguro Safra/ Bolsa Estiagem 5.PETI 6.Seguro

desemprego 7Outro: ______________________ 8.Não se aplica

D1 Alguém que morava aqui nessa casa mudou-se para outra cidade entre 2010 e
2016?
1.Sim

2.Não

Somente se D1=1
D1a Quantas pessoas? ____________________________________________________
D1b Quais cidades?_______________________________________________________
Pessoa 1 (município/UF): _________________________________________________
Pessoa 2 (município/UF): _________________________________________________
Pessoa 3 (município/UF): _________________________________________________
Pessoa 4 (município/UF): _________________________________________________
Pessoa 5 (município/UF): _________________________________________________
D1c Qual o motivo?
Pessoa 1 (motivo): _________________________________________________
Pessoa 2 (motivo): _________________________________________________
Pessoa 3 (motivo ): _________________________________________________
Pessoa 4 (motivo): _________________________________________________
Pessoa 5 (motivo): _________________________________________________
D2 Essas pessoas mandam dinheiro ou algum tipo de ajuda regularmente para quem
mora nessa casa?
1.Sim

2.Não

OS PRÓXIMOS QUESITOS SÃO PARA CADA UM DOS MEMBROS DO
DOMICÍLIO.
O INFORMANTE PODE RESPONDER PELOS DEMAIS MEMBROS DO
DOMICÍLIO.
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