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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar os impactos sociais gerados pelo turismo na 

comunidade receptora de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. A pesquisa realizada define-

se como estudo de caso e na análise aproxima o tratamento qualitativo do quantitativo. A 

atividade turística é considerada por muitos autores e estudiosos como uma importante fonte 

de geração de riqueza, emprego, divisas e uma atividade geradora de crescimento para a 

localidade onde se insere. No entanto, por ser uma atividade que envolve como elemento 

principal as pessoas, tanto os turistas quanto os moradores dos destinos turísticos, pode causar 

impactos sociais, podendo estes ser benéficos ou maléficos. Como forma de avaliar a 

percepção da comunidade sobre esses impactos, aplicou-se um questionário voltado às 

percepções da mesma sobre os seguintes indicadores sociais: saúde, educação, emprego, 

segurança e qualidade de vida; considerando o advento da atividade turística em um período 

delimitado de quinze anos, ou seja, o marco inicial do crescimento do turismo no município. 

Através da pesquisa conclui-se que, de forma geral, a população percebe as mudanças 

ocorridas na região de maneira positiva, com exceção de alguns indicadores, como 

valorização da cultura local e policiamento na cidade, que receberam avaliações negativas.  

 

Palavras-chave: Impactos sociais do Turismo. 
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ABSTRACT 

 

 

This study has been presented for the Master in business of the Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, the objectives are evaluate the social impacts of the tourism in the 

community of Tibau do Sul in the state of Rio Grande do Norte. The research is a study of 

case and the analysis is qualitative and quantitative. The tourism is considerate for many 

people as an important source of richness, job and an important economic activity. However, 

for being an activity that involves as main element people, It can cause impacts, could these 

are beneficial or malign. To evaluate the community's perception about these impacts, it was 

applied a questionnaire returned to the perceptions of them about the next social indicators: 

health, job, security, education and life quality. Considering the advent of the tourist activity 

in a period fifteen year. Through the research could conclude that, of general form the 

population realizes the changes occurred in the municipal district of positive way. Except for 

some indicators that receive negative evaluation 

 

Key-words: Social Impacts of Tourism.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Como outros países em desenvolvimento, o Brasil encontra no turismo uma atividade 

econômica capaz de gerar riqueza e emprego para os envolvidos, incrementando, assim, a 

economia das localidades em que se desenvolve. Embora a atividade no país seja 

relativamente recente, conforme afirma Rodrigues (1999), dá-se aí uma grande força para o 

alavancamento das economias regionais, sobretudo a do Nordeste do país. 

Após a crise econômica dos anos 80, a atividade turística, especialmente no Nordeste, 

passa a ser entendida pela classe política como uma saída para a crise, começa a ser vista 

como uma alternativa econômica capaz de animar suas economias deprimidas e promover o 

desenvolvimento da região. 

O turismo é responsável pela geração de mais de 200 milhões de empregos no mundo 

e, segundo Naisbitt (1994, p.116), “um em cada nove habitantes do planeta trabalham, direta 

ou indiretamente, nessa área”. 

No entanto, apenas recentemente, na década de 90, o turismo ganhou importância 

entre as políticas públicas setoriais. A partir desse período, a valorização da atividade resulta 

de diversos fatores, como: 

 

O crescente significado econômico do setor de serviços no mundo e, 

inserido neste, o turismo; a chamada potencialidade natural turística do país; 

a disponibilização de capitais estrangeiros para financiamento de projetos e 

o posicionamento público e privado favoráveis ao desenvolvimento da 

atividade. Um marco desta mudança é a Política Nacional de Turismo, 

instituída durante o primeiro mandato do governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995 – 98) (CRUZ, 2002, p.10). 

 

Nesse período foi implementado o Programa de Desenvolvimento do Turismo para a 

região Nordeste, conhecido como PRODETUR/NE, mais especificamente em dezembro de 

1994, que constituiu um marco na atividade turística do Nordeste. O programa tinha como 

finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico desta região através da dinamização 

da atividade turística.  

De acordo com o documento “Avança Brasil” do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão apud Neto (1997), o PRODETUR I (Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste) financiou investimentos na melhoria da infraestrutura básica e dos 

serviços públicos das principais cidades da região. 
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Em se tratando do Rio Grande do Norte, a atividade turística inicia-se efetivamente 

em Natal, na Praia de Ponta Negra. O crescimento da atividade se deu com a construção da 

Via Costeira, que é uma avenida litorânea concebida ao longo do Parque das Dunas, uma área 

de proteção ambiental, voltada para a construção de hotéis de grande porte e que atualmente 

abriga, além de empreendimentos locais, cadeias hoteleiras internacionais. 

Além da Cidade do Natal, o turismo se desenvolveu dentro do estado com maior 

relevância, em se tratando de números de turistas e investimentos privados, na Praia de Pipa, 

município de Tibau do Sul, 87 quilômetros ao sul de Natal. Essa região se tornou um ponto de 

encontro de turistas brasileiros e estrangeiros, trazendo investimentos nacionais e 

internacionais para a localidade, ocasionando mudanças na maneira de viver da pequena 

população que ali vive. 

A importância da atividade turística para o estado aumenta a cada ano. Para que se 

tenha uma idéia, em 2001 o fluxo de turistas no estado foi de 1.419.621, e em 2007 esse 

número passou para 2.179.925 turistas/ano (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, 

2008). 

De acordo com a reportagem publicada no jornal “Tribuna do Norte” (2007), 

“economicamente, o turismo no RN exibe números exponenciais. Ele, sozinho, movimenta 10 

vezes mais do que a carcinicultura, responsável por um giro anual de 50 a 60 milhões de 

dólares; do que a fruticultura irrigada, que fatura por volta de 70 a 80 milhões de dólares/ano; 

a castanha de caju (40 a 50 milhões de dólares) e confeitos (40 a 50 milhões de dólares)”. 

Em muitos casos, a atividade turística é tratada como uma importante fonte de 

geração de riqueza e divisas, geradora de empregos e mola propulsora para o 

desenvolvimento das regiões. Dessa forma, fica evidente que a inserção desta atividade na 

maioria das localidades traz impactos para o ambiente e para a sociedade, sendo estes 

caracterizados pela OMT - Organização Mundial do Turismo (2003, p.159) como “físicos, 

econômicos e socioculturais”.  

Os impactos chamados de físicos se referem ao meio ambiente e as mudanças 

ocasionadas pela atividade turística no ambiente em que se insere, onde são muito discutidos e 

estudados, principalmente por ambientalistas e geógrafos. Os econômicos são os impactos 

relacionados à geração de renda e divisas nos destinos turísticos, e são de certa forma os 

impactos mais evidentes da atividade e os que podem ser mensurados com menor dificuldade. 

Já os impactos sociais, compreendem as mudanças ocasionadas pelo turismo nas 

localidades, abrangendo variáveis como: geração de emprego, educação, saúde, segurança e 
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satisfação da comunidade, sendo mais complexos e um espelho da realidade do local em 

relação ao turismo. 

Dessa forma, este estudo buscou avaliar os impactos sociais gerados pelo turismo no 

município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Neste contexto, a problematização será: 

“Como o turismo impacta socialmente o município e a comunidade receptora de Tibau do 

Sul?”.  

Contextualizando assim o tema e o problema, tem-se exposto no segundo capítulo os 

objetivos da pesquisa e, no terceiro momento, a justificativa pela escolha do tema. 

Esta pesquisa tem como alicerce idéias e opiniões de estudiosos do turismo e de 

instituições relacionadas à área, para que se possa desenvolver um conceito da atividade em 

questão, e avaliar o modo como esta se desenvolve. Sendo assim, no quarto capítulo, 

denominado de “Referencial Teórico”, buscou-se resgatar o turismo desde suas origens e 

contrastar as idéias dos mais variados autores com relação a esse tema tão complexo e 

discutível. 

No quinto capítulo, traçou-se um panorama do município de Tibau do Sul, 

salientando seus aspectos geográficos, sociais, turísticos e potenciais turísticos como forma de 

melhor contextualizar o objeto de pesquisa. 

Mais adiante, no sexto capítulo, estão descritos os procedimentos metodológicos, 

tais como de população, amostra, coleta de dados e instrumentos de pesquisa utilizados. Em 

seguida, no sétimo capítulo, foi desenvolvida a análise e interpretação dos dados. 

 Finalmente, no oitavo capítulo, foram apresentadas as conclusões e considerações, 

buscando sempre uma resposta para o problema de pesquisa já definido anteriormente. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os impactos sociais gerados pelo turismo no município e na comunidade 

receptora de Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Avaliar as mudanças relacionadas ao atendimento à saúde no município com o 

advento do turismo;  

b) Avaliar os efeitos sociais da atividade turística no município, relativos à segurança; 

c) Mensurar as mudanças ocasionadas no setor de educação em Tibau do Sul com 

desenvolvimento do turismo; 

d)  Avaliar a satisfação da comunidade em relação à atividade turística; 

e) Identificar as mudanças ocasionadas pelo turismo no mercado de trabalho e na renda 

da população local. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A atividade turística causa impactos nas sociedades onde se insere, e a maior 

discussão por parte de estudiosos de diversas áreas refere-se às consequências destes 

impactos, que, em se tratando de grandes cidades, tornam-se menos efetivos, visto que a 

atividade turística não mobiliza toda a população local, e a economia da cidade não se baseia 

somente na atividade turística, como é o caso da cidade de Natal, que tem sua economia 

voltada também para outras áreas. 

No entanto, quando nos referimos às pequenas localidades, os impactos gerados por 

tal atividade são consideravelmente maiores, uma vez que grande parte da população trabalha 

direta ou indiretamente em setores relacionados à área do turismo. Segundo a OMT (2003, p. 

145), “um destino completamente dependente do turismo é muito mais vulnerável a essas 

mudanças do que uma economia diversificada, que tenha no turismo um dos seus segmentos”. 

Diante dos municípios que exploram a atividade turística no Rio Grande do Norte, o 

município de Tibau do Sul foi escolhido para a realização deste estudo por ser o segundo 

destino em visitação de turistas do estado, atrás somente da capital Natal, e, como já foi dito 

anteriormente, os impactos do turismo são mais facilmente visualizados em municípios de 

pequeno porte do que em grandes centros. 

A importância de Tibau do Sul para o turismo do Rio Grande do Norte é grandiosa. 

Está entre os 65 municípios prioritários para investimento no turismo, segundo o PNT – Plano 

Nacional de Turismo, elaborado pelo Ministério do Turismo, com sua implementação iniciada 

em 2007 com previsão de término para 2010. 

Fazer parte desse grupo seleto de municípios significa que “estes serão priorizados 

para receber investimentos técnicos e financeiros do Ministério do Turismo e será foco de 

articulações e busca de investimentos de outros ministérios e instituições”, segundo consta no 

documento oficial do PNT. 

Vale ressaltar que, no Rio Grande do Norte, as únicas localidades que serão 

beneficiadas pelo Plano são Natal e Tibau do Sul (Pipa). 

A relevância deste estudo justifica-se pelo fato de a atividade turística ser ainda 

muito contestada por ambientalistas, economistas, gestores públicos e população em geral. 

Tanto os impactos positivos como os negativos são visíveis em certas localidades, porém a 

discussão sobre de quem é a responsabilidade da atividade é que ressalta quando o assunto é o 
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investimento em turismo, o desenvolvimento da localidade e a preservação da cultura e meio 

ambiente local. 

A realidade é que existem muitos dados que tratam a atividade turística como grande 

fonte de recursos, gerador de divisas e um grande empregador, inclusive o WTTC apud OMT 

(2003) afirma que um em cada nove trabalhadores em todo mundo, ou cerca de 212 milhões 

de pessoas, trabalha com a atividade turística, tornando-se esta a maior empregadora do 

mundo.  

Todavia, não se pode afirmar se os impactos sociais causados pela atividade turística 

na população autóctone das localidades são mais positivos ou negativos. E é exatamente esse 

aspecto que será avaliado neste estudo, relacionando o desenvolvimento do turismo e a 

mudança de vida da população de Tibau do Sul. 

A razão do foco da pesquisa estar voltada para a questão social do desenvolvimento 

da atividade justifica-se também pela literatura, que, segundo Beni (2006), vem tratando os 

impactos do turismo nas comunidades de maneira esparsa, sem qualquer preocupação quanto 

à sua catalogação, descrição ou classificação.  

Nascimento (2006, p.19) afirma que “os instrumentos de avaliação e mensuração das 

implicações do turismo estão concentrados nos setores ambiental e econômico, contemplando 

várias abordagens, o que não ocorre com o aspecto social.” Isto porque talvez até pelo grau de 

dificuldade de mensuração destes impactos ser maior do que os impactos econômicos que são 

mais facilmente mensurados, assim como os impactos ambientais, sobre os quais muitos 

estudos são desenvolvidos. 

Na literatura internacional há vários estudos desenvolvidos com esses objetivos, 

porém no Brasil, apesar de haver um grande crescimento e incremento de estudos realizados 

sobre os impactos do turismo, ainda existe um déficit dessas informações quando se tratando 

de impactos sociais em pequenas comunidades, por isso o foco do estudo voltou-se para esta 

área.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 UM PANORAMA DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 

Não há uma data específica para o surgimento da atividade turística no mundo. 

Desde a antiguidade, sabe-se que nossos primórdios realizavam viagens em busca de 

alimentos e melhores locais para se viver. Entretanto, o primeiro registro de serviços de 

turismo surgiu na Inglaterra com Thomas Cook, segundo Walker (2002). 

Com o passar dos anos, essas atividades foram evoluindo e crescendo cada vez mais, 

tomando proporções consideráveis dentro das localidades onde ocorriam. Segundo Cruz 

(2002), o turismo surge como atividade econômica organizada em meados do século XIX. 

Com o desenvolvimento dos meios de transporte e da comunicação e a diminuição da 

jornada de trabalho, o turismo foi ganhando espaço e importância, sendo hoje a área da 

economia que mais cresce no mundo. (TOMELIN, 2001) 

De acordo com Theobald (2002, p.15):  

 

O turismo constitui uma das mais notáveis histórias de sucesso dos tempos 

modernos. Seu crescimento começou em escala maciça somente na década 

de 1960, e registrou uma evolução rápida e constante nos últimos 30 anos 

em termos de faturamento gerado [...] o setor tem mostrado uma grande 

capacidade de adaptação às épocas de crises econômicas, e, no próximo 

século, continuará crescendo a uma considerável taxa anual de quase 4%.  

 

Este fenômeno nasceu e se desenvolveu com o capitalismo e é atualmente a mais 

importante atividade econômica em ascensão, movimentando cerca de US$ 3 trilhões por ano, 

segundo dados do Conselho Mundial de Turismo. 

 

Os “números do turismo” indicam que a atividade suplantou a indústria 

bélica, nos últimos anos do século XX, em volume de capital transacionado, 

e que está muito próxima de atingir valores iguais ou superiores àqueles 

gerados pela indústria petrolífera, primeira no ranking mundial. Estatísticas 

oficiais mostram, ainda, que a atividade turística apresenta números 

expressivos, também no que se refere aos deslocamentos de fluxos, à mão-

de-obra empregada, à geração de renda, etc (CRUZ, 2002, p. 8). 
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O turismo caracteriza-se por ser uma atividade bastante dinâmica, pois, advindo da 

globalização, ele altera características e resultados de acordo com os acontecimentos 

socioeconômicos e políticos globais. Mas, mesmo assim, é considerado um dos negócios de 

maior crescimento e mais rentáveis do mundo, sendo, para muitos países, a maior fonte de 

renda e o setor mais forte no financiamento da economia global. (NAISBITT, 1999). 

Na atualidade, a atividade turística tomou uma posição de destaque na economia de 

muitas nações, sendo estes países desenvolvidos ou de terceiro mundo. Em muitos locais, esta 

atividade teve um crescimento desordenado e trouxe muitas avarias para o meio ambiente e a 

população local. 

Assim, o desenvolvimento dessa atividade, quando bem planejado e gerido por 

pessoas conscientes e capazes, pode suscitar muitas riquezas para a destinação em questão e, 

consequentemente, para a população autóctone. 

De acordo com Lickorish e Jenkins (2000), os principais ganhos do turismo estão 

relacionados à entrada de divisas, às contribuições fiscais, à geração de emprego e renda e ao 

estímulo do desenvolvimento regional. 

A atividade turística tem movimentado altos recursos e investimentos nos setores 

públicos e privados, gerando, assim, novos postos de trabalho e movimentação da economia 

das destinações envolvidas, influenciando diversos setores como alimentação, transporte, 

hospedagem, lazer, entre outros. 

Como confirmação desse fato, a Organização Mundial de Turismo divulgou alguns 

números sobre o turismo mundial:  

 

Na maioria dos países, o turismo é a indústria que mais gera empregos, 

correspondente a mais de um bilhão de colocações no mundo; a receita 

fiscal proveniente de viagens internacionais e do turismo alcançou a soma 

de US$ 166 bilhões; estima-se que o número de turistas internacionais 

deverá ser da ordem de 937 milhões em 2010 (OMT, 2003, p.2). 

 

Com o avanço dos meios de transportes e com a chegada da globalização, as 

distâncias entre as localidades tornaram-se significativamente menores, motivando as pessoas 

a aumentarem seu número de viagens, que são visualizadas como oportunidades para 

descansar, praticar esportes, estar em contato com a natureza, desfrutar de seus hobbies, 

conhecer novos povos e culturas e assim experimentar as sensações que o turismo pode 

proporcionar. 

Dessa forma, o turismo pode ser considerado como uma atividade que proporciona 

relações entre os atores envolvidos. Para Medenlez e Fuster (1973, p. 17), “turismo é, de um 
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lado, conjunto de turistas; de outro, os fenômenos e as relações que essa massa produz em 

consequência de suas viagens”. Essas consequências podem também serem chamadas de 

impactos. 

 

 

4.2 IMPACTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 

A exploração da atividade turística é formada por um amplo e diversificado conjunto 

de atividades econômicas e sociais, pois o turismo, dependendo da localidade e de sua forma 

de atuação, pode gerar empregos, produzir renda, financiar infraestrutura e melhorar as 

condições de vida.  

Porém, as modificações causadas pela atividade nem sempre acontecem de forma 

natural e benéfica, e podem causar modificações nos aspectos físicos e socioculturais nas 

comunidades onde ele está inserido. Existe uma grande discussão entre os estudiosos do 

turismo sobre seus benefícios ou malefícios para a sociedade. 

Para Krippendorf (2002), o crescimento do turismo é desigual e não coordenado, e 

consome seu próprio lucro. “Ele explora a terra, danifica a paisagem e a natureza, priva a 

população local de sua autonomia e independência, debilita a singularidade da sua cultura 

nativa, traz consigo tensões sociais e agrava instabilidade” (KRIPPENDORF, 2002, p.18). 

Já Hall (2001, p.145), afirma que “o turismo é um componente importante das 

relações internacionais e da atividade diplomática, sendo que a facilidade de acesso entre 

países muitas vezes é medida indireta dos graus de relações positivas entre elas”. 

Essas duas citações demonstram um pouco do antagonismo que existe quando se 

trata dos impactos causados pela atividade turística. O fato é que esses impactos são reais e é 

importante avaliar se trazem benefícios ou não para as localidades e atores envolvidos. 

Em um retrospecto do turismo, Moesch (2001, p. 19) afirma que foi apenas na 

década de 1950 que esta atividade se transformou em atividade “de massa”. A partir daí, 

percebe-se que o ambiente da localidade em que esta atividade está inserida, é 

inevitavelmente modificado, isto acontece tanto para facilitar o desenvolvimento do turismo 

ou durante seu processo de formação. Alguns autores denominam como impactos as 

transformações nos ambientes envolvidos pelo turismo.  
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Os impactos do turismo se referem a um conjunto de modificações ou sequência de 

eventos provocados pelo desenvolvimento da atividade nas localidades receptoras. Resultam 

de um processo e não constituem eventos pontuais. (RUSCHMANN, 1996, p. 2). 

Os impactos gerados pela atividade turística podem ser positivos ou negativos. Não é 

possível desenvolver turismo sem que ocorram transformações ambientais, socioculturais e 

econômicas em uma localidade. De acordo com Moesch (2001, p. 26), “o turismo é um 

processo sociocultural que ultrapassa o entendimento enquanto função de um sistema 

econômico, ou seja, envolve todo o meio ambiente”. 

Walker (2002) salienta que não se espera do turismo impacto sociocultural 

significativo em países desenvolvidos que têm uma economia ativa e diversificada. Segundo o 

autor, as mudanças mais palpáveis ocorrem quando o turismo tem um grande peso no PIB, 

como ocorre em muitos países em desenvolvimento. 

A OMT (2003, p.159) descreve que os impactos do turismo costumam ser 

classificados como “físicos, econômicos e socioculturais”.  No entanto, também adverte que a 

maioria deles costuma estar em mais de uma categoria. 

Considerando que a atividade turística sempre está inserida em uma localidade e 

envolve como elemento-chave as pessoas, tanto a comunidade local quanto os turistas, pode-

se dizer que os impactos sociais e culturais são extremamente merecedores de atenção por 

parte do poder público responsável pela atividade e da iniciativa privada. 

Coelho (2007) afirma que “frequentemente as citações sobre impactos são 

relacionadas a conhecimentos econômicos, sociais, culturais, ambientais, políticos e até 

morais e, mais recentemente, aos impactos do turismo nos turistas”. 

Para Archer e Cooper in Theobald (2002):  

 

Os custos e benefícios do turismo atingem dois grupos distintos de pessoas. 

Por um lado, os próprios visitantes recebem benefícios que incorrem em 

custos ao viajar em férias. Por outro lado, as populações residentes da região 

que acolhe se beneficiam com o turismo (não apenas financeiramente), mas 

ao mesmo tempo incorrem em custos de vários tipos (2002, p.85). 

 

O desenvolvimento da atividade turística, principalmente no Brasil, não ocorreu e 

continua a não ocorrer, em grande número de localidades, de forma planejada. Esta falta de 

planejamento na atividade acaba trazendo, na maioria das vezes, impactos não esperados para 

as comunidades em que se insere. Para Beni (2006), o planejamento do turismo deve ser 

integrado ao planejamento global socioeconômico do país ou região. 
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À falta de planejamento turístico pode-se responsabilizar grande parte dos problemas 

associados à urbanização turística de territórios no país, como demanda de serviços públicos 

de saneamento básico maior que a oferta; congestionamentos quilométricos em estradas de 

acesso a localidades turísticas; deterioração urbana destas localidades em virtude da 

incapacidade (política e financeira) por parte dos poderes públicos locais, de gestão de 

território municipal, considerando-se seu uso pelo turismo; e um ônus social, muitas vezes 

bastante significativo, para comunidades de núcleos receptores de fluxos expressivos de 

turistas. (CRUZ, 2002) 

De acordo com a OMT (2003), os impactos sociais estão relacionados a 

transformações nas vidas das pessoas que moram em comunidades-destinos, e estão mais 

associadas ao contato direto entre moradores e visitantes, enquanto os impactos culturais estão 

em conformidade com as mudanças nas artes, artesanatos, costumes, valores e estilo de vida 

de um povo. 

Ainda segundo a OMT (2003), os impactos socioculturais positivos e negativos do 

turismo são: 

 

Tabela 01 - Impactos socioculturais positivos e negativos do turismo 

Fator associado ao turismo           Impacto positivo             Impacto negativo 

Uso da cultura como atração 

turística 

Maior apoio para as culturas 

tradicionais e expressões de 

identidade étnica. Revitalização 

de artes, festivais e linguagens 

tradicionais. 

Mudanças nas atividades e 

artes tradicionais para 

adequar-se à produção para 

turistas. Desagregação e 

aglomeração em atividades 

tradicionais. Invasão de 

privacidade. 

Contato direto entre turistas e 

moradores 

Quebra de estereótipos 

negativos, aumentando as 

oportunidades sociais. 

Reforço de estereótipos 

negativos. Aumento da 

comercialização. Introdução 

de doenças. Efeito 

demonstração. 

Mudanças na estrutura 

empregatícia e econômica 

resultantes das 

transformações dos papéis 

sociais 

Novas oportunidades 

econômicas e sociais que 

diminuem a desigualdade 

social. 

Conflito e a tensão na 

comunidade. Aumento da 

desigualdade social. Perdas de 

linguagem. 

Desenvolvimento de 

instalações turísticas 

Maiores oportunidades 

recreativas. 
Impossibilidade de acesso a 

locais e atividades recreativas. 

População maior em função 

do turismo e do 

desenvolvimento associado. 

Apoio a instalações médicas, 

educacionais e outras que 

melhoram a qualidade de vida. 

Superpopulação e 

congestionamento viário. 

Aumento da deliquência. 

Fonte: OMT (2003) 
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Já Cooper et al (2001), apresenta uma lista dos impactos específicos do turismo: 

 Sexo: crescimento do turismo sexual em localidades como Tailândia, Gâmbia, 

alguns países da Europa Central e Brasil. 

 Crime: Turismo x Crime é uma relação complicada de ser estabelecida, pois é 

difícil estabelecer se o crime aumenta simplesmente por causa da maior 

densidade populacional ou se está especificamente associado ao turismo.  

 Saúde: Doenças sexualmente transmissíveis, em decorrência do turismo sexual e 

outras doenças provenientes das falhas da infraestrutura básica. 

 Relocação da população local: Yázigi (1998) defende a questão da expulsão dos 

habitantes de seus locais de habitação tradicional. Certamente esses impactos, 

não só físicos, mas também culturais e econômicos, são causados pelo 

distanciamento da população do mar e dos postos de trabalho criados pelo 

turismo. 

Esses chamados impactos sociais ocorrem principalmente em virtude da falta de 

planejamento do turismo nas regiões. Os turistas chegam às localidades, que começam a 

instalar meios de hospedagem, restaurantes, bares, agências, locadoras de veículos, grande 

investidores internacionais e a economia cresce, porém não existe uma base sustentável para 

isso e os efeitos adversos citados acima também se tornam comuns para as localidades e 

prejudicam a população que ali vive. 

Entre os impactos gerados pelo turismo, o impacto econômico é o que mais se 

destaca tanto para o poder público, em termos de geração de riquezas e arrecadação de 

impostos, quanto para a iniciativa privada, que lucra com os investimentos e mega projetos 

implantados na localidade. 

Para Lemos (1999), as variáveis macroeconômicas que dimensionam o setor turístico 

são: número de turistas na localidade, gasto com deslocamento e permanência, natureza de 

gastos e geração de impostos, número de empregos gerados, quantidade de divisas que entram 

e saem do país por meio de gastos turísticos. 

Segundo a OMT (2003): 

 

As receitas geradas pelo turismo internacional cresceram mais rápido do que 

o comércio mundial na década de 1980, e representam atualmente a maior 

parcela das exportações mundiais de todos os setores, exceto os de petróleo 

e derivados de automóveis/peças/assessórios (OMT, 2003, p.27). 
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Com relação aos impactos na atividade turística, em se tratando da geração de 

empregos, é válido ressaltar que o número de empregos gerados pelo turismo pode ser 

considerado como direto e indireto, sendo consideradas, segundo a OMT (2003), como 

geradores de empregos diretos às empresas cujos funcionários estão em contato direto com o 

turista ou que afetam diretamente a experiência turística como hotéis, estabelecimentos de 

alimentação, companhias aéreas, empresas de cruzeiro, agentes de viagens, atrativos e lojas; 

sendo os empregos indiretos aqueles em que as empresas servem as que geram empregos 

diretos como: fornecedores de restaurantes, construtoras de hotéis, fabricantes de aviões. 

Para Archer et Cooper in Theobald (2002), o turismo parece mais eficiente do que 

outras indústrias para gerar emprego e renda nas regiões menos desenvolvidas, 

frequentemente distantes, de um país. São nessas áreas que o turismo pode ter seu impacto 

mais significativo, lugares onde a população vive da agricultura de subsistências ou são 

pescadores e quando se envolvem na indústria do turismo sua renda sofre um grande 

acréscimo em termos relativos. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, 

significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 

tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats 

naturais.” (RELATÓRIO BRUNTDLAND, 1983) 

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

criada pelas Nações Unidas, em 1983, para discutir e propor meios de harmonizar dois 

objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

A sustentabilidade é um conceito razoavelmente recente e está sendo utilizado para, no 

turismo, administrar os recursos naturais e redimensionar a infraestrutura dos destinos para 

receber os fluxos turísticos. O objetivo maior é trazer desenvolvimento social e econômico 

para as comunidades e, por conseguinte, gerar lucratividade para a indústria do turismo. 

O turismo está entre as atividades econômicas que mais dependem da prática da 

sustentabilidade, especialmente para os destinos turísticos que têm destaque para seus 

atrativos relacionados à cultura e às belezas naturais. Pode-se afirmar que existe 
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sustentabilidade quando a atividade consegue alcançar os resultados econômicos desejados 

respeitando o meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades locais. 

Segundo Sachs (1993) os novos paradigmas de desenvolvimento econômico, deveriam 

conter os seguintes princípios norteadores: i) ser solidário a futuras gerações; ii) satisfazer as 

necessidades básicas dos cidadãos; iii) buscar a participação efetiva da população envolvida 

que é constituída pelos verdadeiros atores do processo de desenvolvimento; iv) ter como meta 

a busca incessante da preservação dos recursos naturais; v) criar um sistema social que 

garanta um trabalho estável, com remuneração digna para todos, segurança social e pessoal, e 

preservação cultural; vi) promover projetos e planos educacionais em todos os níveis, para 

toda a população. 

O desenvolvimento do turismo sustentável pode ser visto como o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a atividade das gerações futuras 

para satisfazer suas próprias demandas. Deve respeitar a legislação vigente, garantir os 

direitos das populações locais, conservar o ambiente natural e sua biodiversidade, considerar 

o patrimônio cultural e valores locais e estimular o desenvolvimento social e econômico dos 

destinos turísticos. Para tanto, é fundamental a participação popular, porque um dos fatores de 

sucesso do turismo sustentável é o comprometimento da população local. A comunidade 

precisa estar plenamente consciente de que essa atividade é uma forma de desenvolvimento e 

possibilidade de prosperidade de toda uma região e como um importante elemento de inclusão 

social com a geração de emprego e renda nas próprias localidades. 

É preciso destacar que o turismo sustentável só pode ser alcançado pelo 

dimensionamento da sustentabilidade econômica e sociocultural, pensados e colocados em 

equilíbrio com a sustentabilidade ambiental. 

Os conceitos de ecoturismo e a atenção dada ao segmento foram fundamentais para 

chamar a atenção para a importância de sustentabilidade do crescimento do turismo e 

responsabilidade na operação de todo tipo de turismo. As preocupações com a 

sustentabilidade tiveram origem nas questões relacionadas ao meio ambiente. O conceito 

tomou corpo e abrangeu os aspectos sócio-culturais e econômicos. 

A expressão sustentabilidade ambiental no turismo pede o desenvolvimento de 

políticas, estratégias e ações permanentes que promovam a preservação do meio ambiente. A 

construção da sustentabilidade ambiental necessita de ações que levem a adoção de práticas 

sustentáveis na valorização, conservação e preservação da fauna, flora e dos recursos naturais. 
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A conquista da sustentabilidade ambiental no turismo depende do envolvimento de 

toda a sociedade. É um compromisso que devemos assumir publicamente, como cidadãos, no 

lugar onde vivemos e também naqueles que visitamos. 

A sustentabilidade do turismo está em pauta em diversas localidades do mundo e 

inclui reconhecer a importância de planejamento a longo prazo. Turismo sustentável é um 

conceito sério e demanda aplicabilidade imediata. No Brasil, a indústria do Turismo precisa 

adotar o conceito de turismo sustentável integralmente, aplicando-o em políticas, produtos e 

serviços. 

 

 

 

4.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

 

 

Pode-se definir a política pública como conjunto de ações executadas pelo Estado, 

enquanto sujeito, dirigidas a atender as necessidades de toda a sociedade. (DIAS, 2003) 

Também é possível conceituar política pública como um conjunto de regras e ações 

que são elaboradas e executadas pelo Governo, embasada numa ideologia para o benefício da 

coletividade, da população. 

A discussão sobre quem é o principal responsável pelo desenvolvimento do turismo 

nos países é comum. Em muitos lugares, como é o caso da França, que é o principal receptor 

de turistas no mundo, as responsabilidades sobre o crescimento do turismo são divididas entre 

o Estado e os agentes privados.  

O papel do Estado na organização do turismo é de vital importância, pois estabelece 

os parâmetros do desenvolvimento da atividade nas suas prioridades e nos impactos sociais 

que afetam o bem-estar da população. Segundo Fellini (1973, p.73), a atividade turística 

necessita de três componentes básicos: “ Infraestrutura de base: que compreende as condições 

de acesso (estradas, ferrovias, aeroportos, rodovias, hidrovias, etc) e as de caráter urbano 

(redes de energia, água, iluminação, esgotos), superestrutura turística: que é representada pelo 

conjunto de elementos que possibilitam a estada dos visitantes em determinado local 

(acomodação, alimentação, comércio, diversões, agências de viagens, lazer), indústria 

turística em sentido estrito: alojamento e alimentação (hotéis, campings, restaurantes, bares, 

pousadas)”. 
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O bom planejamento dessas estruturas permite delinear melhor o desenvolvimento 

do turismo, como também definir os elementos de interdependência e prioridades necessárias. 

O planejamento do turismo no Brasil deve ser feito pelo próprio Estado nos três 

níveis do governo: federal, estadual e municipal. Conforme o Sistema de Gestão do Turismo 

do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2003/2007, o governo federal por meio do seu 

Ministério do Turismo elabora políticas, programas, ações e forma parcerias, disponibilizando 

recursos de capital, informação, de gestão e orientações estratégicas. No nível estadual, as 

secretarias aperfeiçoam e ordenam as demandas, priorizam as ações emanadas da política. Por 

fim, no nível municipal, estabelece as linhas gerais que devem ser seguidas para desenvolver 

o turismo, baseando-se na sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural do 

município. 

Para Cruz (2000), o Estado deve atuar como orientador do comportamento do trade 

em se tratando da concessão de incentivos. Ainda segundo a mesma autora, é obrigação do 

Estado fornecer infraestrutura adequada para o desenvolvimento da atividade turística. 

Segundo Beni (2006): 

 

As políticas públicas de turismo no Brasil sempre tiveram impactos sobre o 

setor propriamente dito e sobre os estados e municípios, o que poderia 

justificar, em parte, desacertos acerca da ausência constante de uma 

orientação maior que indicasse explicitamente objetivos, metas, prioridades 

e metodologia na elaboração de projetos e programas (BENI, 2006, p. 18). 

 

Já Cruz (2002) afirma que: 

  

À política pública de turismo cabe o estabelecimento de metas e diretrizes 

que orientem o desenvolvimento sócio espacial da atividade, tanto no que 

tange à esfera pública como no que se refere à iniciativa privada. Na 

ausência da política pública, o turismo se dá à revelia, ou seja, ao sabor de 

iniciativas e interesses particulares (CRUZ, 2002, p. 9).  

 

E é isso que muitas vezes ocorre com o turismo. Nas mais diversas localidades do 

Brasil, a atividade é desenvolvida principalmente pelos investimentos da iniciativa privada, 

sem planejamento, ocasionando impactos de todas as esferas para as populações locais. 

Um retrospecto histórico da autora supracitada sobre as políticas nacionais de 

turismo no país mostra que nem sempre essas políticas foram claramente explicitadas, além 

de terem reduzido a aspectos parciais da atividade. Este fato repercutiu negativamente sobre 

as políticas públicas para o setor, estabelecidas em outras escalas de gestão (regional, 
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estadual, municipal), pois sem a referência de uma política nacional, políticas e planos de 

turismo ignoraram a possibilidade de concatenação entre si e com outras políticas setoriais. 

A grande variabilidade da gestão da atividade turística pelos vários setores da 

administração pública do turismo desenvolveu-se de maneiras diferentes durante os anos, 

atrasando o desenvolvimento da atividade no país. 

No final da década de 30 até o final da década de 40, a intervenção governamental do 

turismo se detinha à proteção dos bens artísticos e fiscalização de agências e vendas de 

passagens e era realizada pelo Ministério da Justiça e Negócios. Entre 1948 e 1958 foi criada 

a Comissão Brasileira de Turismo - COMBRATUR, que foi quando se iniciou o planejamento 

do turismo em nível nacional. Após essa fase, o turismo entrou no Ministério da Indústria e 

Comércio, que somente em 1992 passou a ser Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. 

 Já ao fim da década de 60, foi criada a Empresa Brasileira de Turismo - 

EMBRATUR, definindo a Política Nacional de Turismo, o FUNGETUR, entre outros planos 

para o desenvolvimento da atividade. 

A partir de 1992 com a criação do PRODETUR e sua implantação às ações para o 

desenvolvimento do turismo começaram a ser colocadas em prática. A afirmação de Cruz 

(2002) de que apenas muito recentemente, na década de 1990, o turismo ganhou importância 

entre as políticas públicas setoriais, apesar de desde a década de 1960 ter sido criado um 

aparato institucional para a gestão da atividade em todo território brasileiro, vem a reforçar 

este fato. 

O PRODETUR foi instituído por diploma legal e abarca todos os estados da região 

Nordeste. É uma política que se restringe à criação de infraestrutura urbana em localidades 

consideradas, pelos respectivos estados envolvidos, relevantes para o desenvolvimento do 

turismo regional. 

Entre 1996 e 2002, esteve em atuação o Ministério do Esporte e Turismo, e 

finalmente chegou-se a conjuntura atual com o Ministério do Turismo em 2003, que foi criado 

com a incorporação da EMBRATUR e nova organização administrativa do turismo em nível 

nacional, sendo a EMBRATUR responsável pela promoção e marketing do produto turístico 

brasileiro; a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo responsável pelo planejamento e 

articulação; e Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Turismo responsável pela 

implantação de infraestrutura política.  

Após o lançamento do PRODETUR I foi lançado o PRODETUR II, que prevê 

investimentos globais de US$ 400 milhões nos próximos anos, dos quais US$ 240 milhões 

são oriundos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que serão repassados aos 
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Estados através de subempréstimos contratados com o BNB. A contrapartida nacional totaliza 

US$ 160 milhões. Os recursos vão reforçar a expansão da infraestrutura turística regional e 

consolidar os investimentos realizados durante a etapa inicial do Programa, hoje servindo de 

modelo para outras regiões. 

O objetivo principal será a melhoria da qualidade de vida da população residente nos 

pólos turísticos localizados nos estados nordestinos, norte de Minas Gerais e norte do Espírito 

Santo. A par disso, o Programa volta-se também para a elevação da renda do turismo e da 

capacidade de Estados e municípios para gerir essa receita. 

 

 

4.5 INDICADORES SOCIAIS 

 

 

Em uma ampla abrangência, definem-se indicadores sociais como meios utilizados 

para designar os países como sendo desenvolvidos, em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. Com isso, organismos internacionais analisam os países segundo a 

expectativa de vida, a taxa de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

renda per capita, saúde, alimentação, condições médico-sanitárias, qualidade de vida e acesso 

ao consumo. (FREITAS, 2009). 

Sendo o objetivo do estudo avaliar os impactos sociais gerados pelo turismo no 

município e na comunidade receptora de Tibau do Sul no Rio Grande do Norte, pesquisas e 

estudos em bancos de dados nacionais (institutos de pesquisa, artigos, dissertações, livros) e 

internacionais (artigos, livros e sites internacionais) foram realizados como forma de verificar 

quais destes indicadores poderiam causar maior impacto dentro de uma localidade onde a 

atividade turística se desenvolve. 

De acordo com Nascimento (2006), a investigação profunda e detalhada sobre a 

influência do turismo em comunidades receptoras necessita de instrumentos claros de 

mensuração, que possibilitará a elaboração de políticas e ações mais adequadas e direcionadas 

à obtenção de benefícios. 

Estudiosos sobre o turismo afirmam que a exploração da atividade turística é 

formada por um amplo e diversificado conjunto de atividades econômicas e sociais, pois o 

turismo, dependendo da localidade e de sua forma de atuação, pode gerar empregos, produzir 

renda, financiar infraestrutura e melhorar as condições de vida.  
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Neste contexto, tendo como base do estudo de Nascimento (2006), definiu-se como 

elementos-chave para esta pesquisa, os seguintes indicadores: saúde, educação, segurança, 

emprego e satisfação da comunidade.  

 

 

4.5.1 Indicador de SAÚDE  

 

 

No período de 1897 até 1930, os assuntos relacionados à saúde, como funções 

públicas, eram tratados no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em específico, na 

Diretoria Geral de Saúde Pública. Médice (1934) relata que a assistência à saúde ofertada pelo 

Estado até a década de 1930 estava limitada às ações de saneamento e combate às endemias. 

É também dessa época, o surgimento e desenvolvimento do chamado sanitarismo 

campanhista, fortemente presente até o final da década de 1940. Tal política visava dar apoio 

ao modelo econômico agrário-exportador, garantindo condições de saúde para os 

trabalhadores empregados na produção e na exportação. As campanhas visavam ao combate 

de endemias, tais como a peste, a cólera, a varíola, dentre outras. Progressivamente, o Estado 

vai acentuando sua intervenção no setor saúde e, após a segunda guerra mundial, passa a 

assumir obrigações financeiras no que se refere à assistência à saúde da população. (JÚNIOR 

e JÚNIOR, 2006) 

Atualmente, o Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal 

responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a 

promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros.  

É função do Ministério dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde 

da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 

melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. 

(www.saude.gov.br) 

A Constituição Brasileira de 1988 define legalmente que todo brasileiro tem o direito 

à saúde, baseado na condição de cidadania. Para tanto, foi criado o Sistema Único de Saúde – 

SUS, que introduziu o conceito de atendimento à saúde como um dever do Estado e 

universalizou o direito ao acesso gratuito. 

 Nas últimas décadas, o desempenho dos indicadores de saúde deve-se à organização 

do combate às endemias a partir dos anos 40 do século passado; à ampliação dos programas 

http://www.saude.gov.br/
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de vacinação desde os meados dos anos 1970; ao crescente acesso da população aos serviços 

gratuitos de saúde desde os anos 1980; e a constatação de planos e seguro coletivo de saúde 

pelas empresas privadas para oferecer aos seus funcionários. 

Para Serra (2002, p.12), "a saúde de um povo, ou pelo menos o que um povo pensa 

sobre o estado geral da sua própria saúde, reflete de forma extremamente sensível os mais 

diversos aspectos da sociedade". 

É de fácil entendimento que as aspirações individuais e coletivas de viver mais, com 

a qualidade de uma vida digna, ou seja, atendendo as necessidades básicas, e ao mesmo tempo 

desfrutar do sentimento de segurança quanto à possibilidade de acesso aos serviços de saúde 

sempre que houver necessidade, está entre os valores mais cultuados na sociedade brasileira, 

possuir um plano de saúde é entendido por boa parcela da sociedade como um “sonho de 

consumo”. É o que sugere as pesquisas de opinião, ao apontar a saúde, ou melhor, a sua falta, 

como o segundo problema mais importante para a população, somente ultrapassada, antes do 

plano real, pela inflação e, depois, pelo desemprego. (VIANA et al, 2001). 

O indicador saúde foi definido por ser de fundamental importância para uma 

sociedade, pois está presente em vários instrumentos de avaliação e organismos que tratam da 

qualidade de vida, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

entre outras. Os institutos de pesquisas o colocam no bojo das suas investigações, como fator 

decisivo para o desenvolvimento de uma determinada sociedade. 

Sob a ótica do turismo, a saúde se faz importante por se entender que as cidades 

precisam ter condições propícias para atender as eventuais necessidades dos visitantes, assim 

como dos próprios moradores. No tocante ao mercado turístico propriamente dito, necessitará 

de pessoas sadias e com suporte do sistema de saúde local funcionando, abrangendo o serviço 

público e privado, em pleno funcionamento. No geral, o sistema de saúde estruturado e 

funcionando gera uma imagem positiva da localidade. 

 

4.5.2 Indicador de EMPREGO 

 

 

O aspecto da empregabilidade é de fundamental importância para um país que 

objetiva um equilíbrio na sua economia, minimizando o crescente problema do desemprego. 

Nas pequenas cidades, tornam-se mais visíveis as dificuldades de absorção da mão-de-obra, 
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pelo mercado, o que se observa a falta de perspectiva, principalmente os jovens que culminam 

na sua fuga para uma cidade mais desenvolvida, em busca de condições melhores de 

qualidade de vida.  

O trabalho, por si só, é visto pela população, além das questões de sobrevivência, 

como algo que permite revigorar a autoestima, socializar os indivíduos, dinamizar a economia 

e influenciar a estrutura social do local. 

Como assinala Krippendorf (2002, p. 106): “a confiança em si, a estima, o orgulho, o 

desabrochar pessoal, os objetivos e a satisfação existenciais estão estreitamente ligados ao 

trabalho”. 

O turismo é apontado como significativo gerador de emprego e renda para o local, no 

qual está sendo implantado e começa a despertar o interesse dos órgãos competentes para o 

monitoramento desta atividade, buscando potencializar as oportunidades. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (apud www.turismo.gov.br), no Brasil, 

o turismo gerou, em 2005, 250 mil empregos diretos. E a OMT apud Dias e De Aguiar 

(2002), estima para 2011, que de cada 12,9 empregos um será na área de turismo, a WTTC, 

prevê para o mesmo período no Brasil, um emprego para cada 13,4 criados. 

Diante do exposto, fica caracterizada a necessidade de avaliar, por meio do indicador 

de emprego, a visão e a perspectiva da comunidade, em relação ao mercado de trabalho que 

está se desenvolvendo em sua cidade, e suas possibilidades de inserção.  

 

 

4.5.3 Indicador de EDUCAÇÃO  

  

 

No Brasil, a questão educacional está muito distante das nossas reais necessidades. O 

Brasil é o sétimo país do mundo em números de analfabetos, sendo que 18 milhões destes 

nunca passaram na escola. (METAS DO MILÊNIO, 2005) 

 

Num momento em que a cidadania enfrenta novos desafios, busca novos 

espaços de atuação e abre novas áreas por meio das grandes transformações 

pelas quais passa o mundo contemporâneo, é importante ter o conhecimento 

de realidades que, no passado, significaram e, no presente, ainda significam 

passos relevantes no sentido da garantia de um futuro melhor para todos 

(CURY, 2002, p. 10). 
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O direito à educação escolar é um desses espaços que não perderam, nem perderão, 

sua atualidade. 

Segundo Cury (2002):  

 

Hoje, praticamente não há país no mundo que não garanta, em seus textos 

legais, o acesso de seus cidadãos à educação básica. Afinal, a educação 

escolar é uma dimensão fundante da cidadania, e tal princípio é 

indispensável para políticas que visam à participação de todos nos espaços 

sociais e políticos e mesmo para reinserção no mundo profissional (CURY, 

2002, p. 22). 

 

O fato da educação no país estar muito aquém das expectativas, tanto na qualidade 

do ensino público a nível básico e fundamental, quanto na abrangência destas ações, cria um 

déficit, no sentido da preparação da mão-de-obra nacional, frente a características do mercado 

de trabalho atual, que cada vez mais implementa novas tecnologias e procedimentos, 

exigindo, portanto, melhor qualificação. 

Os primeiros resultados indicam estar ocorrendo uma elevação das exigências de 

escolaridade – primeiro grau completo ou até segundo grau, mesmo que para o pessoal já 

empregado e para os candidatos aos postos de trabalho, cujas funções se alteram a partir da 

reorganização do processo de trabalho e de produção de mercadorias, inclusive os 

empregados em postos iniciais, diretamente ligados à produção. 

A educação, voltada para a formação profissional, está diretamente ligada e 

dependente da educação básica, principalmente no tocante ao ensino fundamental e médio. 

Ou seja, quanto mais estruturada a educação básica, menor o esforço para se alcançar a 

educação profissional. 

É importante frisar que a educação é um fator preponderante na transformação das 

condições sociais de um cidadão. E, como afirma Gadotti (2005), a educação não está isolada 

de outros elementos sócio-políticos e culturais, mas está atrelada a eles, portanto vai bem 

quando as políticas de outros setores vão bem. 

Partindo deste princípio, Stuart Mill (1983, p. 404) defende que a educação é uma 

das coisas que deve ser obrigação do governo proporcionar à população, e ainda afirma que “é 

um exercício legítimo dos poderes do governo impor aos pais a obrigação legal de dar 

instrução elementar aos filhos”.   

Diante do exposto, a educação foi incluída como objetivo de análise por ser um 

direito de todos, garantido na Constituição Brasileira. Também se revela por grande 

representatividade na composição da estrutura social e política de uma sociedade, por ser um 
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instrumento de suma relevância no desenvolvimento humano e na melhoria da qualidade de 

vida, contribuindo na transformação de pessoas em cidadãos.  

 

  

4.5.4 Indicador de SEGURANÇA 

 

 

Este indicador ganhou das autoridades e gestores públicos toda atenção nos últimos 

dez anos, em decorrência do significativo aumento da violência global nos seus mais 

diferentes aspectos. 

A segurança é fator determinante na escolha de um destino pelo turista. Pode-se 

verificar a rejeição e a fuga da demanda turística e a consequente diminuição do fluxo de 

destinos turísticos considerados violentos ou que estejam passando por uma fase de conflitos, 

guerras ou ameaças. Pode-se apontar Nova York em 2001, com o atentado terrorista nas 

Torres Gêmeas; e Rio de Janeiro, com invasão a quartéis da polícia, arrastões em áreas nobres 

e assaltos a turistas em plena luz do dia. Este cenário cria uma imagem negativa da localidade, 

muitas vezes explorada pelos destinos concorrentes. 

O vínculo entre o turismo e o crime é difícil de ser definido. A probabilidade de 

recebimento de turistas com poder aquisitivo acima da população receptora, favorece o 

estabelecimento de atividades paralelas e ilegais, como roubos, tráfico de drogas e 

prostituição, o que provoca, como consequência, o aumento da criminalidade e a sensação de 

insegurança pessoal da população, pela presença e contato de pessoas estranhas, em sua 

cidade.  

Outro aspecto a ser observado é se o turismo é compreendido como fator de 

desenvolvimento econômico, gerando renda, dinamizando o setor de serviços e comércio de 

um destino. Isto se torna um cenário em potencial, que atrai a criminalidade. 

Segundo Dantas e Souza (2002), a produção da análise criminal aplicada à gestão da 

segurança pública em alguns países, além dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Inglaterra, 

é farta. No Brasil é deficiente e carente. 

Jannuzzi (2004) aponta que a segurança poderá ser avaliada pela sua dimensão 

complementar, ou seja, pela falta de segurança pessoal que as estatísticas de criminalidade, 

boletins policiais (Boletins de ocorrência) e mortes violentas revelam.                                  
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Outro caminho em busca de um dado oficial e seguro, é o número de ocorrências 

registradas em boletins nas Delegacias Policiais ou Secretarias de Segurança Pública 

Estaduais. 

Entretanto, Beato apud Newman (1990) aponta que são raras as Secretarias de 

Segurança no Brasil que dispõem de departamentos de estatísticas e coletas de dados, bem 

como da tecnologia necessária para tal. 

Esta avaliação não é consenso entre os especialistas. Vallumer apud Newman (2002) 

analisa que na premissa da regularidade do crime e de fatos similares, é possível tabular as 

ocorrências policiais de uma cidade e assim determinar seus pontos de maior e menor risco 

para a ocorrência de crimes. 

A lei nº 9.883, de 07 de dezembro de 1999, instituiu o Sistema Brasileiro de 

Inteligência, num nítido esforço do poder público, de melhorar as condições de controle, 

análise e combate à criminalidade. 

Partindo-se da premissa que a segurança não pode apenas ser entendida por números, 

ocorrências ou registros, pois, como já foi exposto, há deficiências na coleta desses dados, 

soma-se a isso que nem todas as ocorrências são registradas pela própria vítima, face à 

morosidade do aparelho do Estado de oferecer retorno em tempo satisfatório e pelo descrédito 

do Sistema de Segurança do país.  

Portanto, a avaliação da comunidade sobre a segurança será levantada pela sensação 

dos moradores, se os mesmos identificam aumento da insegurança na cidade e se relacionam 

este crescimento com o turismo. 

 

 

4.5.5 Indicador de SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

 

Este aspecto está inserido em todos os outros indicadores, porém deseja-se neste 

indicador levantar a aceitação e satisfação da comunidade local, em relação à atividade 

turística em toda a sua abrangência. Isto significa detectar a percepção da população sobre a 

implantação do turismo e todas as implicações desta atividade. 

Barioulet (2000) afirma que a satisfação local é dos mais significativos indicadores a 

ser considerado no desenvolvimento da atividade, o que possibilita avaliar até que ponto a 

comunidade tolera o turismo. 
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Segundo Mascarenhas (2002, p.4), “os investimentos em novas estruturas 

estimulados pela atividade de viagens e turismo, colaboram também para melhorar as 

condições de vida da população local”. 

A utilização da estrutura criada para atender a demanda turística deve estar acessível 

à comunidade receptora, para que a mesma possa criar um ambiente agradável, receptivo e 

equilibrado, e que se veja como parte importante do processo de desenvolvimento da 

atividade. 

Observa-se no Brasil que em muitos casos, por falta do conhecimento da atividade 

turística e suas implicações, a infraestrutura voltada a atender as necessidades da população é 

considerada despesa, e os gastos para tornar ambientes em atrativos turísticos são vistos como 

investimentos, o que pode levar ao distanciamento ou até mesmo à exclusão da comunidade 

local do contato com os turistas. 

Para Beni (2001, p.81), tal posicionamento poderá ocasionar “um efeito de 

constrangimento e separação social entre visitantes e as populações das cidades próximas, 

reproduzindo, no presente, a distância dos senhores feudais e sua corte em relação ao povo e 

os vassalos”. 

Neste contexto, poderá evoluir um sentimento de privação e frustração da 

comunidade local, provocando um desgaste no convívio entre residentes e visitantes. McCool 

(apud Fenell, 2002, p.26) confirma: “quando as comunidades perdem o caráter que as torna 

distintas e atrativas para os não-residentes, elas perdem sua capacidade de disputar os 

rendimentos provenientes do turismo num mercado cada vez mais global e competitivo”.  

Dentro deste prisma, torna-se importante que as comunidades receptoras sejam 

munidas de informações para compreender o turismo em todos os seus aspectos; benefícios, 

custos, oportunidades e implicações, para que possam se posicionar estrategicamente, em 

busca de se beneficiar da atividade. 

Mathielson e Wall (1982) afirmam que a comunidade estará suscetível à alteração 

em relação ao seu posicionamento favorável ou contrário ao turismo, e de acordo com o 

modelo de implantação e gestão da atividade, que poderá envolvê-la no processo de 

desenvolvimento ou distanciá-la. 

Sobre isso, Anderereck et al (2005) afirmam que quanto maior o contato entre 

residentes e turistas, maior é a percepção dos impactos positivos do turismo pela população 

local. 

Segundo a OMT (2003): 
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Os administradores, planejadores e pesquisadores do setor enfrentam o 

desafio de encontrar formas de desenvolver o turismo como uma indústria 

que proporcione experiências gratificantes e sustentáveis relacionadas a 

viagens, tanto para hóspedes quanto para anfitriões (OMT, 2003, p. 158). 

 

Portanto, faz-se necessário mensurar o nível de satisfação da comunidade local e a 

partir deste procedimento enfatizar oportunidades ou corrigir desvios, uma vez que é 

reconhecida a importância da participação da população para o bom andamento do 

desenvolvimento do turismo. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL 

 

 

5.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Segundo dados do IBGE, o nome de Tibau do Sul foi dado pelos indígenas e 

significa “entre duas águas”, isto porque a povoação se situava entre a Lagoa de Guaraíras e o 

Oceano Atlântico.  

Situada na área da famosa Aldeia de São João Batista de Guaraíras, a povoação de 

Tibau se desenvolveu a partir da atividade agrícola. Em 1873, conquistou sua primeira escola 

primária, exclusivamente para alunos masculinos. Trinta e oito anos após ganhar sua primeira 

escola (1911), a povoação chegou à condição de Distrito, criado com a denominação Tibau, 

pela lei estadual nº 960, de 30 de novembro de 1953, subordinado ao município de Goianinha. 

E em 1953, Tibau foi elevado à categoria de Vila.  

Pela lei estadual nº 2315, de 20 de dezembro 1958, o Distrito de Tibau passou a 

denominar-se Tibau do Sul.  

Através da lei n° 2.803, Tibau desmembrou-se de Goianinha no dia 3 de abril de 

1963. Ao nome original do novo município foi acrescentado a palavra Sul, como supracitado, 

para diferenciar de outro município chamado Tibau, localizado no litoral norte do estado.  

 

Figura 01 – Mapa de Localização de Tibau do Sul 

 

Fonte: www.varandasmardepipa.com.br 
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5.2 ASPECTOS GERAIS 

 

 

Segundo censo de 1991, havia 5.964 habitantes no município e, em 1996, na 

contagem populacional realizada, este número continuava o mesmo. No entanto, segundo a 

apuração populacional realizada pelo IBGE em 2007, a população total residente é de 7.749 

habitantes, dos quais 3.959 são do sexo masculino (51,10%) e 3.790 do sexo feminino 

(48,90%), sendo que 1.288 vivem na área urbana (16,60%) e 6.461 na área rural (83,40%). A 

densidade demográfica é de 74,73 hab/km². Em 2008, esses números já subiram para 11.347 

habitantes e a densidade demográfica ficou em 89,1 hab/km², demonstrando o crescimento 

que vem ocorrendo no município. 

A rede de saúde dispõe de um Hospital com seis leitos e três Unidades 

Ambulatoriais. Na área educacional, o município possui 17 estabelecimentos de ensino, sendo 

nove de ensino médio da administração municipal, seis da administração estadual e dois 

particulares. Da população total, 69,70% são alfabetizados. 

O município possui 1.714 domicílios permanentes, sendo 296 na área urbana e 1.418 

na área rural. Destes, 1.555 são abastecidos de água através da rede geral, 109 através de poço 

ou nascente e 50 por outras fontes. Apenas quatro domicílios estão ligados à rede geral de 

esgotos. As principais atividades econômicas são: agropecuária, pesca, extrativismo e 

comércio.  

De acordo com o Idema (2006), com relação à infraestrutura turística, o município 

possui 83 meios de hospedagem, agrupando desta forma 1255 unidades habitacional, sendo 

4007 leitos. 

Em se tratando de infraestrutura básica, o município conta com uma Agência dos 

Correios, uma agência bancária, além de 250 empresas com CNPJ atuantes no comércio 

varejista.  

No ranking de desenvolvimento, Tibau do Sul está em 44º lugar no estado entre 167 

municípios e em 3.691º lugar no Brasil entre os 5.561 municípios. E seu IDH-M é de 0,655, 

segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.  

Segundo dados do IBGE (2005), seu PIB é de R$ 45.109 mil e o PIB per capita é de 

R$ 5.087, já em 2006 esses números sobem para R$ 56.239 (PIB) e o per capita para R$ 

6.202 reais.  
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5.3 ASPECTOS TURÍSTICOS  

 

 

5.3.1 Atrativos turísticos 

 

 

A atração turística do município de Tibau do Sul está relacionada principalmente à 

exploração da natureza, em particular suas praias e seu meio ambiente, destacando-se: 

 

 Praia da Pipa, que está localizada no maior santuário ecológico do Estado do Rio Grande 

do Norte e foi eleita uma das dez mais belas praias do Brasil. Além do surf, a praia 

oferece atrações como: passeios de barcos, bugre, caiaque, cavalo, caminhadas e rali pelas 

trilhas da Mata Atlântica. 

 Noite em Pipa, onde o turista encontrará vários barzinhos que atendem a todos os gostos - 

dos mais calmos aos mais agitados – em que se ouvem pop, rock, reggae e muitos outros 

ritmos, além de grande variedade de restaurantes. 

 Chapadão, de onde se tem uma vista para o oceano, que faz dele um dos principais 

cartões de visita do local. 

 Praia do Amor. Possui esse nome em razão do seu formato de coração - e também, por ser 

uma praia onde se pratica o nudismo. É também a preferida entre os surfistas pelas suas 

grandes ondas.  

 Baía dos Golfinhos, que está localizada na Praia do Madeiro. A grande atração do lugar 

são os golfinhos, que aparecem sempre para comer e brincar, sendo possível até nadar 

com eles. 

 Santuário ecológico. A maior reserva de Mata Atlântica da região possui trilhas, mirantes 

e um museu. O turista pode realizar trekkings acompanhado de guias. 

 Artesanato. No município de Tibau do Sul, destacam-se os bordados feitos à mão, 

labirintos, rendas de bilros e a confecção de tarrafas e redes de pesca. 
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5.3.2 Potencial turístico 

 

 

Por serem importantes pólos receptores de turistas nacionais e internacionais, os 

municípios de Tibau do Sul e Natal são os únicos dois considerados como municípios 

indutores para o turismo no estado do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, foi realizado um mapeamento minucioso das condições em que se 

encontram estes municípios, segundo as 13 dimensões especialmente elaboradas para captar 

os elementos importantes para a competitividade de um destino turístico: infraestrutura geral, 

acesso, serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing, políticas públicas, 

cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade empresarial, aspectos 

sociais, aspectos ambientais e aspectos culturais.  

Na tabela a seguir está o resultado de Tibau do Sul, sendo comparado com outras 

capitais e não-capitais. Percebe-se que ainda há muito que melhorar com relação à 

infraestrutura, acessos, serviços, atrativos e todos os outros itens avaliados. 

 

Tabela 02 – Resultado da avaliação da FGV - Municípios indutores do turismo 

Dimensões Brasil Macro-região Capitais 
Não 

capitais 
Tibau do Sul 

Total Geral 52 48,9 59,3 46,7 40,5 

Infraestrutura Geral 63,3 60,2 70,5 58,1 46,3 

Acesso 58,7 53,5 69,9 50,8 49,4 

Serviços e Equip. Tur. 44,3 39,2 56,1 35,9 33,8 

Atrativos Turísticos 57,6 57,7 55,8 58,9 40,6 

Marketing 37,7 34,6 46,3 31,7 15,4 

Políticas Públicas 50,3 47,9 55 46,9 50,8 

Cooperação Regional 48,9 51,4 48,6 49,2 66,8 

Monitoramento 34,8 28,4 41,6 30 20,8 

Economia Local 56,7 50,8 64,7 50,9 27 

Capacidade Empresarial 51 45,1 72,1 35,9 19,2 

Aspectos Sociais 57,2 56,5 62,5 53,5 54 

Aspectos Ambientais 58,2 56,5 62,6 55,1 67,1 

Aspectos Culturais 54,7 52,3 60,2 50,8 29,8 

Fonte: www.tibaudosul.gov.rn.br 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

6.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os impactos sociais ocasionados pelo 

turismo na comunidade e no município de Tibau do Sul, incluindo seus distritos: Munim, 

Manibu, Umari, Sibaúma, Cabeceiras, Piau, Pernambuquinho, Bela Vista e Pipa. Para tanto, 

definiu-se como população da pesquisa os moradores residentes da zona urbana da cidade, 

com idade superior a 25 anos e que lá vivem há pelo menos 15 anos. 

Esta delimitação de idade e tempo de residência ocorre pelo fato da pesquisa analisar 

o desenvolvimento dos setores de saúde, educação, segurança, emprego e satisfação com o 

turismo ao longo do tempo e do advento da atividade. 

O período de 15 anos foi delimitado pelo fato de que a atividade turística passou a 

ser reconhecida na região por volta de 1993. Segundo Neto (1997, p.82), “a Praia de Pipa foi 

elevada à categoria de localidade turística há cerca de seis anos, por volta de 1991, quando a 

imprensa começou a fazer sua divulgação enquanto vedete da costa brasileira”. 

Para a realização da pesquisa foi delimitada uma amostra não-probabilística por 

conveniência. Segundo Mattar (2001, p. 33), a amostragem não probabilística é “aquela em 

que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em 

parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance 

conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra”. 

Segundo Cooper e Schindler (2003), a idéia básica de amostragem é que ao 

selecionar alguns elementos em uma população podem tirar conclusões sobre toda a 

população, que se caracteriza como o conjunto completo de elementos sobre os quais 

desejamos fazer algumas inferências. Há diversas razões para a utilização da amostragem, 

sendo estas: custo mais baixo, maior acuidade dos resultados, maior velocidade na coleta de 

dados e disponibilidade de elementos da população. 

Para Lakatos e Marconi (1991, p. 163), “a amostra é uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população), é um subconjunto do universo”. 

A amostra de 96 indivíduos foi determinada pela fórmula a seguir, onde:  

 

 qpZNd

NqpZ
n

ˆˆ)1(

ˆˆ
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N = tamanho da População 

Z = abscissa da distribuição normal padrão 

Para os níveis de Confiança 95% z =1,96 

p = estimativa da proporção      

q = 1 – p        

p = 0,50 consequentemente  

d = erro amostral, para o caso considerando d = 5% = 0,05  
 

 

6.2 INSTRUMENTOS 

 

 

A construção do instrumento de pesquisa ocorreu durante a realização da parte 

teórica do estudo e foi um processo de muita leitura, pesquisa e discussão por parte da 

pesquisadora e orientador. 

Não há, no mundo acadêmico, um instrumento próprio e reconhecido para a 

mensuração de impactos sociais do turismo em comunidades receptoras, neste contexto, a 

elaboração do instrumento baseou-se nos critérios de avaliação utilizados por instituições 

nacionais e internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Organização das Nações Unidas, entre outras.  

Vale ressaltar que este instrumento buscou dados tanto qualitativos, por meio de 

questões abertas que visam descobrir os aspectos referentes à renda e tipo de emprego, quanto 

quantitativos, em um questionário em que os entrevistados deverão qualificar em uma escala 

de 1 a 5 as condições referentes ao desenvolvimento da atividade turística. 

 

 

6.3 COLETA DE DADOS 

 

 

6.3.1 Coleta de dados primários 

 

 

A coleta de dados primários foi realizada entre os dias 6 e 8 de março de 2009 pela 

própria pesquisadora e um pesquisador auxiliar. O fato de estar presente na coleta de dados é 

de fundamental importância para capturar informações que os questionários não alcançam 
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como, por exemplo, a satisfação ou indignação dos moradores frente às situações encontradas 

no município. 

Para Lakatos e Marconi (2002, p. 88), “a observação é uma técnica de coleta de 

dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinados aspectos 

da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos 

que se deseja estudar”. 

Mais especificamente, as autoras (2002) definem a observação assistemática como:  

 

A técnica da observação não estruturada ou assistemática, também 

denominada espontânea, informal, ordinária, simples, livre, ocasional, 

acidental, consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas 

diretas (LAKATOS, MARCONI, 2002, p. 89). 

 

Quanto à distribuição dos entrevistados por localidade, buscou-se uma divisão por 

número de moradores em cada distrito de Tibau do Sul, porém este município não figura no 

IBGE como município dividido em distritos. Portanto o número de moradores específico de 

cada distrito não é um dado existente.  

Realizou-se, então, uma divisão por conveniência e por tamanho dos distritos. Desta 

forma, a maior parte dos questionários foi aplicada em Pipa e no próprio município de Tibau 

do Sul e o restante dividido entre os pequenos distritos da seguinte forma: 

 

Gráfico 01 – Distribuição dos entrevistados segundo o Distrito 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

No momento da interpretação dos dados, buscou-se a inter-relação dos dados 

coletados na pesquisa de campo com os dados anteriormente adquiridos na pesquisa 

documental e bibliográfica, com o intuito de alcançar os objetivos e responder ao problema de 

pesquisa. 

Levando em consideração a pesquisa realizada nos dias 06 a 08 de março de 2009, 

pode-se afirmar que os entrevistados estavam divididos quanto ao gênero da seguinte forma: 

56 indivíduos, ou seja, 58,3% dos 96 entrevistados eram do sexo feminino, enquanto 41,7% 

do sexo masculino. 

 

Gráfico 02 – Distribuição dos entrevistados segundo o gênero 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Com relação ao grau de escolaridade, nota-se que 4,2% eram analfabetos, 12,5% 

tinham o ensino fundamental incompleto, 20,8% o ensino fundamental completo, 16,7% o 

ensino médio incompleto, a maioria, 31,3%, o ensino médio completo, 8,3% superior 

incompleto, 5,2% superior completo e apenas um entrevistado (1%) tinha curso de pós-

graduação. 

 

Gráfico 03 – Distribuição dos entrevistados segundo o grau de escolaridade 
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Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

O fato de grande parte dos entrevistados, 62,5%, estar entre as pessoas que possuem 

certo grau de escolaridade, facilitou a aplicação dos questionários, pois estas pessoas tiveram 

um maior discernimento para responder às questões levantadas pela pesquisa. 

Quanto à faixa etária, os entrevistados estavam distribuídos da seguinte maneira: 
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Gráfico 04 – Distribuição dos entrevistados segundo a faixa etária 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

O fato de grande parte dos entrevistados se encaixarem entre 25 a 49 anos foi de 

grande importância para realização da pesquisa, pois é essa faixa etária que está no mercado 

de trabalho e sente as mudanças ocasionadas e as necessidades inerentes neste campo.  

No entanto, como a grande maioria tem entre 25 a 30 anos, e há 15 anos era muito 

nova, entre 10 e 15 anos, não trabalhava na época. Este fato acabou ocultando a migração, ou 

não, dessas pessoas, de áreas tradicionais de atuação para o campo do turismo. 

Por esse motivo, os entrevistados foram também questionados quanto à área em que 

atuavam seus parentes diretos, como pai, mãe, irmão, cônjuge e filhos (caso vivessem em 

Tibau do Sul) há 15 anos e atualmente, para que se pudesse traçar um paralelo das mudanças 

de profissões, que serão detalhadas posteriormente no item de mercado de trabalho e renda. 

Respondendo ao objetivo específico que questionada as mudanças relacionadas à 

saúde no município comparado há 15 anos, os entrevistados foram questionados da seguinte 

forma: você considera que o atendimento hospitalar nos últimos quinze anos: piorou muito, 

piorou, continua igual, melhorou ou melhorou muito? 

As respostas se apresentam da seguinte forma: 
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Gráfico 05 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre o Atendimento Hospitalar (A1) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Um total de 43,8% dos entrevistados afirma que o atendimento melhorou e 14,6% 

afirmam que melhorou muito, porém não se encontrou justificativa para esse alto índice de 

respostas positivas (58,4%), pois não foram alterados os procedimentos realizados nos 

hospitais da região no decorrer de 15 anos, nem de aumento de pessoal.  

Quanto à infraestrutura hospitalar, a maioria dos entrevistados, 56,30%, disse ter 

melhorado nos últimos 15 anos.  

 

Gráfico 06 – Distribuição dos entrevistados segundo a opinião sobre a infraestrutura hospitalar (A2) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 



 49 

Segundo dados do IBGE (2005), existiam no ano da pesquisa quatro 

estabelecimentos de saúde no município, sendo os quatro pertencentes ao poder municipal. 

Mas alguns  entrevistados ainda afirmam que falta muito para essa situação ficar realmente 

adequada. Afirmam que os hospitais e prontos-soccorros não fazem procedimentos mais 

complicados e não possuem centros cirúrgicos, o mais próximo é em Natal.  

Em uma pesquisa mais profunda, constata-se que esse tipo de dados, ou seja, dados 

específicos de município, só começam a acontecer a partir de 2002. Anteriormente, a pesquisa 

que se tem ciência foi realizada pelo IBGE em 1999 e mostra somente dados gerais do Brasil. 

Em 2002 existem dados específicos de municípios confirmando que Tibau do Sul 

contava com quatro estabelecimentos de saúde, sendo todos administrados pelo governo 

municipal (SUS). Em 2005, este número continua o mesmo, com atendimento sem internação, 

como já foi citado. 

Quanto aos equipamentos, a pesquisa do IBGE de 2005 afirma que existe somente 

um eletrocardiógrafo no município, confirmando o depoimento dado por um dos 

entrevistados. 

Com relação à realização de campanhas educativas e preventivas contra doenças 

sexualmente transmissíveis e campanhas de vacinação e esclarecimento de epidemias, os 

resultados são os seguintes: 

 

Gráfico 07 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a realização de campanhas 

educativas e preventivas contra doenças sexualmente transmissíveis (A3) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Gráfico 08 – Distribuição dos entrevistados segundo a opinião sobre Campanhas de 

Vacinação e esclarecimento de epidemias (A4) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Sobre a realização de campanhas educativas e preventivas contra doenças 

sexualmente transmissíveis, 50% dos entrevistados afirmam que este número melhorou e 

4,2% dizem que melhorou muito. Este fato deve-se aos esforços dos governos em todas as 

escalas de garantir informações, distribuir preservativos em festas e realizar campanhas nos 

mais diversos meios de comunicação. No momento da aplicação dos questionários, muitos 

entrevistados disseram que hoje em dia é muito comum se ver campanhas desse tipo, quando 

há 15 anos não se falava em doenças e a importância do uso de camisinha com tanta 

liberdade. 

Quanto às campanhas de vacinação e esclarecimento de epidemias, o número de 

aprovação é ainda maior, com 58,3% dos entrevistados afirmando que melhorou, e 19,8% 

dizendo que melhorou muito. Essa avaliação positiva se justifica pelo mesmo fato do 

questionamento anterior: o crescimento da preocupação e da quantidade de campanhas 

voltadas ao público, especialmente na televisão, sobre dengue, cólera (em particular nos anos 

90) e paralisia infantil (doença que foi erradicada no país). 

Quanto à infraestrutura da cidade relativa à coleta de lixo, água encanada e rede de 

esgoto, uma pequena parcela dos entrevistados (2,1%) afirma que pirou. Muitos (34,4%) 
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disseram que continua igual e grande parte da população (60,4%) afirma que melhorou. 

Alguns (3,1%) dizem que melhorou muito.   

O fato de um grande número de entrevistados afirmarem a melhora nesse ponto 

deve-se a razão de que anteriormente no município não era realizada nem mesmo a coleta de 

lixo. Atualmente, esta é realizada em todos os distritos de Tibau do Sul. França (2008), em 

uma reportagem da Tribuna do Norte, afirma: “até pouco tempo atrás, era a própria 

comunidade que pagava para que um caminhão recolhesse o lixo da cidade”.  

Luiz Henrique apud França diz que: 

 

 Hoje a prefeitura já faz esse trabalho, mas não há um projeto de coleta 

seletiva e todo o material é colocado em um local chamado aterro 

controlado, mas que de controlado não tem nada. As famílias ficam lá para 

tentar achar algo para vender e ganhar uma graninha (HENRIQUE apud 

FRANÇA, 2007, p. 15). 

 

Além disso, o saneamento básico também é um problema, visto que não há rede de 

esgoto em praticamente toda a cidade, assim como não havia há 15 anos. E a questão da água 

encanada é algo já existente há 15 anos. Esses dois últimos itens justificam 34,4% de 

respostas “continua igual”.  

 

Gráfico 09 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a infraestrutura da cidade 

com relação à coleta de lixo, água encanada e rede de esgoto (A5). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Gráfico 10 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a Saúde. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Como forma de comparar as variáveis e destacar a que tem maior influência sobre o 

todo, realizou-se outras análises: 

 

Tabela 03: Média Saúde 

Variável Média 

A1 - Atendimento hospitalar 3,6 

A2 - Infraestrutura hospitalar 3,6 

A3 – Realização de campanhas educativas e preventivas contra DST 3,5 

A4 – Campanhas sobre vacinação e esclarecimento de epidemias 3,7 

A5 – Infraestrutura – coleta de lixo, água encanada e rede de esgoto 4,0 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Através da tabela é possível verificar a opinião dos entrevistados com relação às 

variáveis de saúde, consequentemente nota-se que os entrevistados tendem a declarar que a 

saúde do município continua a mesma ou melhorou nos últimos 15 anos, visto que as médias 

em geral estão na faixa das categorias 3 e 4.  

A análise seguinte é verificar se em média existe diferença significativa entre as 

médias, isto é, verificar se as cinco variáveis (A1 a A5) mostram diferenças significativas, ou 

seja, se a opinião dos entrevistados é a mesma para as variáveis em estudo. A técnica utilizada 

é a ANOVA. 

As hipóteses testadas são:  

H0: A1 = A2 = A3 = A4 = A5  Em média as variáveis apresentam o mesmo resultado; 
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H1: A1  A2  A3  A4  A5  Em média as variáveis apresentam diferença significativa; 

O critério de decisão consiste em rejeitar H0 quando o Sig apresentar baixos valores 

(sig < 0,10). Quando H0 for rejeitado é necessário verificar qual par de médias que diferem 

entre si. O teste utilizado para fazer comparação entre as médias foi o teste de Tuckey. 

 

Tabela 04: Resultado da ANOVA 

 SQ Gl MQ F Sig. 

Entre Grupo 10,95 4,00 2,74 5,55 P < 0,000001 

Dentro de grupos 234,35 475,00 0,49   

Total 245,30 479,00       
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Os resultados da análise de variância estão na Tabela 04. Nota-se através da coluna 

Sig. que temos evidências suficientes para rejeitar H0 (P < 0,000001). Isto significa que em 

média, os entrevistados não têm a mesma opinião para todas as variáveis de saúde. O teste de 

Tuckey a seguir verifica qual par de média difere entre si.  

 

Tabela 05: Teste de comparação múltipla 

(I) Grupo (J) Grupo Mean Difference (I-J) Sig. 

A1 A2 -0,031 0,998 

 A3 0,052 0,986 

 A4 -0,052 0,986 

  A5 -0,375(*) 0,002 

A2 A1 0,031 0,998 

 A3 0,083 0,924 

 A4 -0,021 1,000 

  A5 -0,344(*) 0,007 

A3 A1 -0,052 0,986 

 A2 -0,083 0,924 

 A4 -0,104 0,843 

  A5 -0,427(*) 0,000 

A4 A1 0,052 0,986 

 A2 0,021 1,000 

 A3 0,104 0,843 

  A5 -0,323(*) 0,013 

A5 A1 0,375(*) 0,002 

 A2 0,344(*) 0,007 

 A3 0,427(*) 0,000 

  A4 0,323(*) 0,013 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 



 54 

Através da coluna Sig., encontramos diferenças significantes entre as médias. Nota-

se que a variável A5 difere significativamente de todas as demais variáveis (Sig. < 0,013). A 

variável A5 (campanhas de vacinação e esclarecimento de epidemias) apresenta maior média 

(média = 4,0), significando que A5 foi a variável declarada como uma das melhores em 

relação às demais e os motivos deste resultado já foram descritos acima. 

Atendendo ao objetivo específico de avaliar os efeitos sociais da atividade turística 

no município, relativos à segurança, questionou-se a opinião dos entrevistados sobre o 

policiamento na cidade. As respostas se dividem da seguinte maneira: 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos entrevistados segundo a opinião sobre o policiamento na cidade 

A (12). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Alguns depoimentos dos moradores justificam esse resultado: 

 

O policiamento aqui é horrível. Se acontece alguma coisa e a gente liga para 

a delegacia, ou eles nunca atendem ao telefone, se atendem dizem que não 

podem vir porque o carro ta sem gasolina, ou porque não sabem onde fica a 

casa. Se eles vêm, chegam depois que o ladrão já foi embora. Foi o que 

aconteceu agora com o sueco que foi assassinado. Os policiais só chegaram 

muito depois do chamado. Foi o dono da pousada que levou o gringo para o 

hospital.  

 

 

O entrevistado acima (65) se refere ao assassinato de um turista sueco ocorrido no 

dia 1º de março de 2009, durante um assalto em uma pousada da Praia da Pipa.  
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“A polícia só faz andar de carro o dia todo. Quando a gente vê está passando um 

carro com seis policiais dentro para lá e para cá durante o dia, e quando acontece algo, o carro 

não tem gasolina”. Afirma o entrevistado 32. 

Segundo França (2008), a única delegacia da Praia de Pipa, inaugurada em março de 

2008, possui cerca de dez policiais civis e apenas uma viatura para atender aos chamados da 

população. O delegado Petrus Antônius Gomes Ferreira apud França (2008) diz: “o que 

chegar aqui a gente procura tomar as providências, mas somos apenas nós para atender às 

ocorrências de Tibau do Sul e Pipa”.  

Ainda segundo o delegado, desde a inauguração da delegacia foram instaurados 25 

inquéritos (até setembro de 2008) com os mais variados crimes, desde apreensão de drogas, 

estupro, tentativas de homicídios e até violência doméstica. O delegado apontou o pouco 

número de policiais como uma das principais dificuldades. “O secretário de Segurança disse 

que faria o remanejamento de mais dois policiais para cá. Estamos aguardando o aumento 

desse efetivo. Mas também vai ser preciso aumentar o número de policiais para a alta estação, 

quando a população da Praia de Pipa aumenta em até três vezes”, disse. 

Esses depoimentos mostram que mesmo com o fato de ter sido instalada uma 

delegacia em Pipa, todo o atendimento anteriormente era centralizado em Tibau do Sul, a 

situação não melhorou, como apontam as respostas que ficaram entre “continua igual” 

(41,7%) e “piorou” (40,6%).  

 

Gráfico 12 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre o sentimento de segurança 

em andar pelas ruas da cidade (A 13). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 



 56 

Muitos entrevistados, sobretudo os residentes no distrito de Pipa, descrevem algumas 

mudanças em relação à sensação de segurança da cidade. Alguns exemplos deste fato estão 

descritos abaixo: 

Entrevistado 60: “Aqui em Tibau eu me sinto tranquilo, mas eu trabalho em Pipa, e 

lá tenho medo de andar pelas ruas”. 

Entrevistado 77: “Segurança aqui não tem. Se você quiser, tem que colocar 

particular. Os bandidos sabem e é por isso que tem tantos roubos em lojas e pousadas”. 

Entrevistado 83: “Temos três caixas eletrônicos aqui, e o do Bradesco fica fechado 

porque já foi arrombado várias vezes”. 

Entrevistado 55: “Tibau ainda é uma cidade tranquila, mas não consigo mais andar 

sem medo pelas ruas à noite. Anos atrás ninguém trancava portas nem fechava janelas para 

dormir. Hoje em dia quando saio do trabalho, meia-noite, e tenho que ir para casa fico com 

medo, vou rezando daqui até lá.” 

Esses depoimentos mostram que a cidade vem sofrendo modificações 

proporcionadas pelo seu crescimento e chegada de pessoas com o intuito de residirem na 

cidade. Assim, acaba trazendo a criminalidade e diminuindo a sensação de segurança das 

pessoas que ali vivem e estavam acostumadas com uma vida pacata. 

Uma das entrevistadas, nascida em Pipa, afirma que:  

 

Antes, deixávamos nossas casas sempre abertas, com roupas estendidas no 

varal durante a noite, sem cercas ou portões. Saia das festas na cidade e ia 

caminhando pela madrugada a fora até a casa de minha mãe, nem saia de 

casa com chave. Hoje em dia não ando mais sozinha à noite, vivemos 

trancados e ainda temos medo de que aconteça algo (ENTREVISTADA 15, 

2008). 

 

O fato de Pipa (local onde a atividade turística se desenvolve em maior escala) ter 

sido citada como local onde se tem menos segurança, demonstra a relação do turismo com a 

criminalidade. 

Os depoimentos supracitados confirmam o que vários autores afirmam sobre a 

relação turismo x criminalidade. Segundo a OMT (2003): População maior em função do 

turismo e do desenvolvimento associado, causa superpopulação e congestionamento viário e 

aumento da delinquência. 

No entanto, Cooper et al (2001) afirmam que o crime é uma variável do turismo: 

Turismo x Crime é uma relação complicada de ser estabelecida, pois é difícil estabelecer se o 
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crime aumenta simplesmente por causa da maior densidade populacional ou se está 

especificamente associado ao turismo.  

 

Gráfico 13 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre tranquilidade da cidade 

(A14). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Com relação à tranquilidade da cidade, 97,9% dos entrevistados afirmam que esta 

continua igual, melhorou ou melhorou muito, mostrando que o advento da atividade não tirou 

a tranquilidade de cidade pequena dos residentes. Alguns apenas afirmam que durante 

feriados e altas temporadas o ritmo da cidade muda, mas não atrapalha suas vidas. 

Essa situação explica-se pelo fato de os pequenos distritos de Tibau do Sul e sua 

própria cidade não serem muito requisitadas pelos turistas que se concentram em maior 

número da Praia da Pipa. No entanto, as pessoas que lá residem vivem atualmente na 

atividade turística e não se importam com o grande número de visitantes, pelo contrário, 

“quanto mais turistas, mais dinheiro em caixa” disse um dos entrevistados. 
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Gráfico 14 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a segurança. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Considerando todas as variáveis, percebe-se um resultado bem distribuído de forma 

geral. Sendo que 28,2% do total dizem que a situação de segurança piorou, porém 32,5% 

dizem que nada mudou, e 39,3% respondem positivamente a esse indicador. 

Como forma de comparar as variáveis e destacar a que tem maior influência sobre o 

todo, realizou-se outras análises: 

 

Tabela 06: Média Segurança 

Variável Média 

A12 – Policiamento na cidade 2,57 

A13 – Sentimento de segurança em andar pelas ruas 2,65 

A14 – Tranquilidade da cidade 3,95 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Através da tabela é possível verificar a opinião dos entrevistados com relação às 

variáveis de segurança, em que se nota que os entrevistados tendem a declarar que a 

segurança nos municípios piorou ou continua a mesma nos últimos 15 anos, visto que as 

médias em geral estão na faixa das categorias 2 e 4. 
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Tabela 07 - ANOVA 

 SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupo 114,92 2,00 57,46 100,97 P < 0,000001 

Dentro de grupos 162,19 285,00 0,57   

Total 277,11 287,00       
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Os resultados da análise de variância da Tabela 07 mostram que temos evidências 

suficientes para rejeitar H0 (P < 0,000001). Isto significa que, em média, os entrevistados não 

têm a mesma opinião para as variáveis seguranças. O teste de Tukey a seguir verificará qual 

par de média difere entre si.  

 

Tabela 08 - Teste de comparação múltipla 

(I) Grupo (J) Grupo Mean Difference (I-J) Sig. 

A12 A13 -0,073 0,781 

 A14 -1,375(*) 0,000 

A13 A12 0,073 0,781 

 A14 -1,302(*) 0,000 

A14 A12 1,375(*) 0,000 

 A13 1,302(*) 0,000 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Através da coluna Sig., encontramos diferenças significantes entre as médias. 

Observa-se que a variável A14 (opinião sobre Tranquilidade da cidade) difere 

significativamente de todas as variáveis (Sig. = 0,000), e percebe-se que em média os 

entrevistados tendem a responder que esta variável melhorou nos últimos 15 anos, visto que a 

média é 3,95 (bem próximo de 4). Já em relação à comparação de A13 (opinião sobre o 

Sentimento de segurança em andar pelas ruas da cidade) com A12 (Policiamento na cidade), 

verifica-se que não houve diferença significativa (Sig > 0,10). Isso significa que, em média, 

os entrevistados têm a mesma opinião para essas duas variáveis.  

Quanto às mudanças ocasionadas no setor de educação em Tibau do Sul com 

desenvolvimento do turismo, pode-se afirma que não foram muito representativas, visto que 

53,1% do total de entrevistados afirmam que nada mudou.  

Um total de 26% diz que melhorou, no entanto esta melhora não está diretamente 

ligada ao advento da atividade, uma vez que nada foi feito a respeito de cursos voltados para a 

capacitação de mão-de-obra. 

Porém, a melhora apontada pelos entrevistados justifica-se pelo bom resultado do 

município nas avaliações nacionais, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
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no Brasil), por exemplo, que superou as metas estipuladas para 2007, como mostra a tabela a 

seguir: 

 

Tabela 09 - Resultado de Tibau do Sul no IDEB  

Ensino 

Fundamental 

IDEB 

Observado 

Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 2,1 3,7 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 

Anos Finais 2,4 2,6 2,4 2,7 3,0 3,5 4,2 4,2 4,4 4,7 

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar 

 

Para uma das entrevistadas, uma questão fundamental e que tem sido deixada de lado 

pelo poder público é a educação.  

 

Pessoas de várias partes do mundo visitam a Pipa e tanto os nativos quanto 

as pessoas que vêm trabalhar aqui precisam saber lidar com os turistas. 

Então, não adianta só disponibilizar uma escolinha de primeira a quarta série 

para as crianças, porque isso não atende mais a nossa demanda. Os 

adolescentes e adultos também precisam estar qualificados. 

 

Gráfico 15 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a Qualidade dos ensinos 

de 1º e 2º Graus no município (A14) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Segundo o censo escolar de 2008, 2.216 crianças e adolescentes estavam na escola, 

considerando o nível de creche ao nível médio. No entanto, na área de cursos 
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profissionalizantes não havia nenhum estudante, pelo fato de não existirem esses cursos no 

município, como demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 10 - Consulta Sintética/Dired - Dependência Administrativa: Municipal - Tibau do Sul 

  

            

2ª DIRED - 8 

ESCOLAS 

103 391 494 955 533 1488 0 234 0 234 0 2216 

TOTAL 8 

ESCOLAS  

103 391 494 955 533 1488 0 234 0 234 0 2216 

Fonte: SEEC / ATP Dados Preliminares Censo Escolar 2008 

 

Esse dado poderia ter sido alterado pelo advento do turismo, por causa da 

necessidade de capacitação de mão-de-obra, porém não existe nenhum curso fixo de 

especialização ou profissionalização de pessoal no município. 

Quanto à satisfação da comunidade em relação à atividade turística, perguntou-se 

primeiramente a opinião da comunidade sobre a qualidade de vida com o advento do turismo.  

As repostas se dividem da seguinte maneira: 

 

Gráfico 16 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a Qualidade de vida (A15) 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Alguns depoimentos justiçam as repostas acima: 

Entrevistado 13: “O turismo melhorou muito nossa vida aqui, tudo ficou mais fácil. 

Antes só comíamos arroz, feijão, macaxeira e peixe, hoje em dia encontramos tudo o que 

queremos aqui. O preço das coisas também tem melhorado de uns tempos para cá, nossa vida 

é muito melhor hoje em dia”. 

Entrevistado 29: “A qualidade de vida melhorou muito, porque antes não tínhamos 

nada aqui, vivíamos esquecidos. Qualquer coisa que a gente precisasse tinha que ir para Natal, 

e era complicado se virar por lá. Fora que só tinha um ônibus às 5h da manhã e outro para 

voltar às 17h, se perdesse esse ônibus tinha que dormir por lá, era um desespero”. 

Entrevistado 42: “Hoje em dia é muito melhor. Meu pai era pescador e minha mãe do 

lar, não tinha onde trabalhar. Hoje em dia eu trabalho em uma barraca na praia, meu pai é 

pedreiro e minha mãe cozinheira de uma pousada. Não dá nem para comparar nossa vida de 

antes”. 

 

Gráfico 17 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a valorização da cultura e 

artesanato local (A16). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Quanto à valorização da cultura e do artesanato local, 50% dos entrevistados 

afirmam que este quesito piorou. Esse resultado é proveniente do turismo na região estar mais 

focado no turismo de “sol e mar” do que no turismo “cultural”. Algumas manifestações 

culturais da região deixaram de existir em razão da falta de interesse do turista, e também por 



 63 

causa da falta de incentivo do poder público para que essas manifestações continuem a 

ocorrer. 

Um dos entrevistados afirma que antigamente a cultura das rendeiras de bilro era 

passada de geração em geração. Atualmente, só existem três senhoras na cidade que ainda 

dominam a técnica, uma dela é a senhora Zilda Marinho, que afirma que a renda de bilro “é 

uma parte importante da cultura regional daquela localidade que vai deixar de existir em 

poucos anos”. 

Infelizmente, essa é uma dura realidade que se percebe no município, no entanto se a 

atividade turística fosse planejada e executada de forma profissional, não estaríamos frente a 

frente a esse tipo de situação, muito pelo contrário, a cultura e o artesanato local seriam 

utilizados como um diferencial do destino e melhoraria a qualidade de vida da população que 

poderia ter seu artesanato como fonte de renda. 

 

Gráfico 18 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre o Custo de vida (A17). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

O causa de grande parte dos entrevistados afirmarem que o custo de vida da 

localidade continua igual, deve-se à razão de que nos pequenos distritos de Tibau do Sul, o 

advento da atividade turística não causou grande impacto econômico, já que nessa localidade 

as pessoas continuam vivendo de suas atividades tradicionais como a pesca, por exemplo. 

Entretanto, na cidade de Tibau do Sul e no município de Pipa o que se notou foi o 

fato de atualmente existirem várias opções de estabelecimentos comerciais com preços bem 

competivivos aos pequenos mercados de cidades maiores como Natal, por exemplo. Uma das 

moradoras nascidas no município afirmou que “alguns anos atrás o custo de vida ficou muito 
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elevado, pois tudo era mais caro, porém atualmente a concorrência tem feito os preços 

baixarem”. 

As maiores críticas a esse tema foi com relação ao custo dos imóveis na região. O Sr. 

“João Peixinho”, um pescador nativo de Pipa, diz que as pessoas de seu ciclo de amizade que 

tinham terra perto do mar já venderam e se mudaram para localidades mais distantes, porém 

ele não se queixa completamente e afirma que por um lado ele até acha bom que o progresso 

chegue e a cidade cresça. 

O aumento da renda da população também é outro motivo que justifica a opinão dos 

entrevistados, visto que o custo de vida aumentou de acordo com a renda dos trabalhadores, 

como será mostrado posteriormente. 

 

Gráfico 19 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre as ações do poder público 

para estrutura de lazer da cidade (A18). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Com relação às ações do poder público para estrutura de lazer da cidade, 52,1% 

afirmam que nada mudou, porém 38,5% dizem que a estrutura melhorou, 8,30% dizem que 

piorou e 1% assegura que piorou muito. 
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Gráfico 20 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre as facilidades aos 

moradores, como bancos, correios e lotéricas (A19). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Com relação às facilidades como bancos, correios e lotéricas, 57,3% dos 

entrevistados afirmam que melhorou muito com relação há 15 anos. Esse número pode ser 

justificado pelo motivo de naquela época não existir nem mesmo caixa eletrônico em Tibau 

do Sul. Moradores informaram que anteriormente só existia um único banco no município de 

Goianinha a 16 km de Tibau do Sul. 

O motivo da maioria dos entrevistados afirmar que essa situação melhorou, não 

significa que tudo esteja muito bem, já que hoje só existem em Tibau uma agência da Caixa 

Econômica Federal e uma do Bradesco, enquanto que em Pipa não existe nenhuma agência, 

somente caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Bradesco, este último fechado com 

cadeados, pois havia sido assaltado algumas vezes, segundo os moradores. 

Não há lotéricas nos distritos e a população reclama de ter que se deslocar sempre 

para Tibau do Sul para efetuar pagamentos, e como há um grande número de moradores que 

necessitam destes serviços, sempre existe uma grande fila nos caixas.  

Com relação aos correios, uma entrevistada (15) afirma: “Não tem carteiros. É 

horrível receber correspondência, tem que esperar o dia todo”.  

Muitos entrevistados demonstraram o mesmo descontentamento com relação a esse 

fato, dizendo que é necessário ir até a agência dos correios para pegar qualquer 

correspondência. O atendimento é muito lento e, na maioria das vezes, fica-se o dia todo lá até 

conseguir resgatar as correspondências e faturas que chegam via correio. 
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Analisando a satisfação da comunidade em um conceito geral, nota-se que grande 

parte dos entrevistados manteve suas respostas entre as alternativas: continua igual (42,7%), 

melhorou (20,8%) e melhorou muito (27,1%), atingindo um total de 47,9% de respostas 

positivas. Isso demonstra que o crescimento do município ocasionado pelo incremento da 

atividade turística trouxe para a população uma sensação de melhora em sua qualidade de 

vida, em se tratando da forma como essas pessoas viviam anteriormente à prática do turismo 

no município.  

Essas repostas demonstram que a maioria dos entrevistados está satisfeito com a 

atividade turística e seus efeitos no município. 

 

Gráfico 21 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião geral sobre a Satisfação da 

comunidade. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Como forma de comparar as variáveis e destacar a que tem maior influência sobre o 

todo, realizou-se outras análises: 

 

Tabela 11 - Média Satisfação da comunidade 

A15 – Qualidade de vida 3,39 

A16 – Valorização da cultura e do artesanato local 2,47 

A17 – Custo de vida 3,23 

A18 – Ações de lazer da cidade 3,28 

A19 – Facilidades como correios, lotéricas e bancos 4,34 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Através da tabela é possível verificar a opinião dos entrevistados com relação às 

variáveis de satisfação da comunidade. A este aspecto, percebe-se que os entrevistados 

tendem a declarar que a satisfação continua a mesma ou melhorou nos últimos 15 anos (média 

entre 3 e 4), com exceção da variável A16 (valorização da cultura e do artesanato local), que 

os entrevistados afirmaram que piorou (média próximo de 2). 

  

Tabela 12 - ANOVA 

 SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupo 114,92 2,00 57,46 100,97 P < 0,000001 

Dentro de grupos 162,19 285,00 0,57   

Total 277,11 287,00       
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Os resultados da análise de variância da Tabela 11 mostram evidencias suficientes 

para rejeitar H0 (P < 0,000001). Isto significa que, em média, os entrevistados não têm a 

mesma opinião para as variáveis de satisfação. O teste de Tukey a seguir, verificará qual par 

de média difere entre si.  

 

Tabela 13 - Teste de comparação múltipla 

(I) Grupo (J) Grupo Mean Difference (I-J) Sig. 

A15 A16 0,917(*) 0,000 

 A17 0,156 0,650 

 A18 0,104 0,893 

 A19 -0,958(*) 0,000 

A16 A15 -0,917(*) 0,000 

 A17 -0,760(*) 0,000 

 A18 -0,813(*) 0,000 

 A19 -1,875(*) 0,000 

A17 A15 -0,156 0,650 

 A16 0,760(*) 0,000 

 A18 -0,052 0,991 

 A19 -1,115(*) 0,000 

A18 A15 -0,104 0,893 

 A16 0,813(*) 0,000 

 A17 0,052 0,991 

 A19 -1,063(*) 0,000 

A19 A15 0,958(*) 0,000 

 A16 1,875(*) 0,000 

 A17 1,115(*) 0,000 

 A18 1,063(*) 0,000 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Através da coluna Sig., encontramos diferenças significantes entre as médias. 

Percebe-se que a variável A19 (facilidades como bancos, correios, lotéricas) difere 

significativamente de todas as variáveis (Sig. = 0,000), e nota-se, ainda, que em média os 

entrevistados tendem a responder que esta variável melhorou muito nos últimos 15 anos, visto 

que a média é de 4,34 (bem próximo de 5).  

Já em relação à comparação de A15 (qualidade de vida) com as demais, verifica-se 

que esta apresentou diferença significativa entre A16 (Sig. =0,000). Comparando a variável 

A16 (Valorização da cultura e do artesanato local) com as outras, observa-se que difere 

significativamente de todas as variáveis (Sig. = 0,000). Nota-se também que A16 

(Valorização da cultura e do artesanato local) apresenta pior resultado. Os entrevistados 

tendem a responder que esta variável piorou nos últimos 15 anos, visto que a média foi 2,47 

(bem próxima à categoria 2). 

Com relação ao indicador de emprego, a primeira questão feita aos entrevistados foi 

a seguinte: como você avalia a quantidade de vagas de trabalho na região tomando como base 

15 anos atrás? As respostas se dividiram da seguinte maneira: 

 

Gráfico 22 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a Quantidade de vagas de 

trabalho (A6). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

A ausência de respostas negativas afirma o fato que muitos autores defendem com 

relação à atividade turística, que é uma das atividades econômicas que mais geram empregos 

e receita no mundo. 
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De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (1996), “viagens e 

turismo constituem a maior indústria em termos mundiais, qualquer que seja o parâmetro 

econômico adotado: produto bruto, valor agregado, investimento de capital, empregos e 

arrecadação”. 

Na pesquisa, 57,3% dos entrevistados afirmam que a quantidade de vagas de trabalho 

melhorou e 9,4% dizem que melhorou muito, ao passo que 33,3% dos entrevistados afirmam 

que esse índice continua igual, fato que se justifica pelos pequenos distritos de Tibau que não 

desenvolveram a atividade turística nem cresceram de forma significativa nesses anos.  

Um dos depoimentos descreve esse fato: “O turismo trouxe muita coisa boa para 

Pipa. Hoje em dia trabalho como vendedora e se não tivesse tido esse crescimento, seria 

doméstica como minha mãe”. 

Outros depoimentos exemplificam o que a população pensa sobre o campo de 

trabalho na região: 

Entrevistado 37: “Tem trabalho na cidade, sim, mas somente para profissionais”. 

Entrevistado 48: “No mercado de trabalho tem muita vaga, mas só para quem tem 

conhecimento”. 

Entrevistado 69: “Tudo era mais difícil quando vivíamos esquecidos aqui. Não 

tínhamos trabalho e vivíamos do que produzíamos”. 

Entrevistado 48: “Crescimento desordenado, a gente fica insegura. Vem o 

desenvolvimento, emprego, isso é uma coisa boa, nós vivíamos da pesca”. 

 

Gráfico 23 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre qualidade das vagas (A7) 

 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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O gráfico mostra que 67,7% da população consideram que as vagas oferecidas 

atualmente não sofreram mudanças de qualidade, considerando as vagas de 15 anos atrás. A 

maioria dos entrevistados continua ainda atuando na área operacional, onde se necessita um 

menor grau de escolaridade e conhecimento. No entanto, 30,2% afirmam que essas vagas 

melhoraram, e afirmaram que se o candidato à vaga está preparado, a vaga oferecida é 

melhor, assim como o salário. 

 

Gráfico 24 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre Treinamentos destinados 

aos funcionários das empresas (A8). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Em se tratando de treinamentos direcionados aos funcionários oferecidos pela 

própria empresa, 52,1% dos entrevistados afirmam que melhorou e 4,2% afirmam que 

melhorou muito, enquanto 39,6% dizem que esse quesito continua igual e 4,2% asseveram ter 

piorado. Esses números tão divergentes devem ser encarados de duas formas: possivelmente o 

número de treinamentos oferecidos para funcionários das empresas melhorou com relação há 

quinze anos, pois neste período o turismo em Tibau era muito principiante e as empresas eram 

pequenas e familiares. E, assim, não se preocupavam com treinamentos de pessoal.  

No entanto, o que se notou durante a pesquisa é que essa realidade está longe de ser a 

ideal, já que se ouviu de muitos entrevistados que a única empresa que oferece treinamento a 

seus funcionários em Tibau do Sul é a Pousada Toca da Coruja, que figura na lista das 

pousadas do Roteiro de charme do Brasil. 
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Gráfico 25 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a Capacitação da 

população local (A9). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Segundo a opinião dos entrevistados com relação à capacitação da população local, 

47,9% atestam que esta melhorou. 8,3% afirmam que melhorou muito, 40,6% diz que tudo 

continua igual, e uma pequena parcela da população diz que piorou (2,1%) e piorou muito 

(1%). Durante a realização desta questão, muitos entrevistados se expressaram dando os 

seguintes depoimentos: 

Entrevistado 74: “A população busca a melhoria de sua qualificação sim. Eu contrato 

apenas quem eu vejo que quer crescer. Tem muitos cursos oferecidos pelo Sebrae no 

município. Eu mesma já fiz de informática e me matriculei no curso de inglês que começa no  

mês que vem”. Esse depoimento é de uma comerciante de Pipa. 

Entrevistado 44: “As pessoas buscam qualificação, os melhores empregos ficam para 

as pessoas que estão mais preparadas”. 

Entrevistado 25: “Tem muita gente de fora de Pipa que chega mais preparada que o 

pessoal local, e isso faz todo mundo querer melhorar para ter mais emprego. 

Entrevistado 62: “Tem emprego para todo mundo, mas tem que corre atrás, estudar, 

fazer cursos. Eu estou fazendo faculdade de administração em Natal. Quero crescer”. 
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Gráfico 26 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre Cursos de capacitação 

oferecidos por empresas na região (A10). 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Em se tratando de cursos de capacitação, verifica-se algumas divergências nas 

respostas dos entrevistados, visto que 50% dizem que este fato continua igual e quase a 

mesma proporção (45,8%) afirma ter melhorado. O que se percebe tanto na distribuição das 

respostas quanto no contato com os entrevistados é que muitas pessoas não tem conhecimento 

dos cursos que são oferecidos na região.  

De fato, não há cursos que acontecem permanentemente, porém são cursos 

esporádicos e oficinas oferecidas tanto pelo Senac e Sebrae quanto pelo Sesi, para a formação 

e capacitação de mão-de-obra. A maioria desses cursos é levada para a cidade pelo Governo 

do Estado com apoio da Prefeitura Municipal, um exemplo encontra-se no ANEXO A. 

Alguns depoimentos abaixo demonstram e justificam as respostas dessas perguntas: 

Entrevistado 31: “Existem muitos cursos oferecidos pelo Sebrae no município. A 

educação melhorou, principalmente quando se trata de formação de pessoal”. 

Entrevistado 89: “Não existem cursos de capacitação na região”. 

Entrevistado 03: “Vários cursos para a qualificação de mão-de-obra são feitos aqui, 

eu mesma estou fazendo inglês e já fiz curso para vendedora e recepcionista. Meu marido fez 

o de cozinheiro e hoje trabalha nesta função em uma pousada em Pipa”. 
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Gráfico 27 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre Emprego. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

De forma geral, o indicador de emprego apresenta uma avaliação positiva, visto que 

51,5% dos entrevistados mantiveram suas respostas entre os índices: melhorou (41,5%) e 

melhorou muito (10%). Todavia, o fato de 45% dos entrevistados afirmarem que continua 

igual, 3% que piorou e 0,5% que piorou muito, demonstra que há ainda muito a ser feito por 

parte dos governantes e da iniciativa privada, notadamente no que diz respeito à qualificação 

de mão-de-obra, treinamentos e investimentos em pessoal, quesitos que farão a atividade 

turística em Tibau do Sul ser profissionalizada, já que o município compete com os principais 

destinos turísticos nacionais.  

Como forma de comparar as variáveis em questão, outras análises foram realizadas: 

 

Tabela 14 - Média Emprego 

Variável Média 

A6 – Quantidade de vagas de trabalho 3,76 

A7 – Qualidade das vagas 3,28 

A8 – Treinamento destinados aos funcionários das empresas 3,56 

A9 – Capacitação da população local 3,48 

A10 – Cursos de capacitação oferecidos na região 3,60 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

Através da tabela é possível verificar a opinião dos entrevistados com relação às 

variáveis de emprego, portanto nota-se que os entrevistados tendem a declarar que 
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oportunidades de emprego nos municípios continuam a mesma ou melhoram nos últimos 15 

anos, uma vez que as médias em geral estão na faixa das categorias 3 e 4. 

 

Tabela 15 - ANOVA 

 SQ gl MQ F Sig. 

Entre Grupo 11,89 4,00 2,97 7,87 P < 0,000001 

Dentro de grupos 179,44 475,00 0,38   

Total 191,33 479,00       
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Os resultados da análise de variância da Tabela 15 mostram evidências suficientes 

para rejeitar H0 (P < 0,000001). Isto significa que, em média, os entrevistados não têm a 

mesma opinião para as variáveis de emprego. O teste de Tukey a seguir verificará qual par de 

média difere entre si.  

 

Tabela 16 - Teste de comparação múltipla 

(I) Grupo (J) Grupo Mean Difference (I-J) Sig. 

A6 A7 0,479(*) 0,000 

 A8 0,198 0,170 

 A9 0,281(*) 0,014 

  A10 0,156 0,398 

A7 A6 -0,479(*) 0,000 

 A8 -0,281(*) 0,014 

 A9 -0,198 0,170 

  A10 -,323(*) 0,003 

A8 A6 -0,198 0,170 

 A7 0,281(*) 0,014 

 A9 0,083 0,881 

  A10 -0,042 0,990 

A9 A6 -0,281(*) 0,014 

 A7 0,198 0,170 

 A8 -0,083 0,881 

  A10 -0,125 0,622 

A10 A6 -0,156 0,398 

 A7 0,323(*) 0,003 

 A8 0,042 0,990 

  A9 0,125 0,622 
Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Na coluna Sig., encontra-se diferenças significantes entre as médias. Nota-se que a 

variável A6 (qualidade de vagas de trabalho) difere significativamente de A7 (Sig. = 0,000) e 

de A9 (Sig. = 0,014). Em comparação com as demais variáveis não houve diferenças 

significativas. 
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 Comparando A7 (qualidade das vagas de trabalho), percebe-se que houve diferença 

significativa entre A8 (Sig. = 0,014) e A10 (Sig. = 0,003).  

 

Os gráficos a seguir demonstram a situação da renda dos entrevistados de 15 anos 

atrás e atualmente. 

 

Gráfico 28 – Distribuição dos entrevistados segundo a renda que possuía há 15 anos 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

Gráfico 29 – Distribuição dos entrevistados segundo a renda atual. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 
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Comparando a renda de 15 anos atrás com a renda atual, é possível notar um 

aumento significativo, visto que naquela época apenas 4,2% dos entrevistados disseram 

ganhar mais de R$ 1.000,00. E esta foi a faixa salarial mais alta apresentada na pesquisa, 

enquanto atualmente 24% dos entrevistados ganham entre 800 e mil reais e 27,1% se 

encaixou na faixa salarial entre 1.200 e 3.000 reais. 

Esses resultados vêm a comprovar o que muitos autores afirmam sobre a atividade 

turística, que é uma das atividades econômicas com mais potencialidade para gerar riquezas 

para os envolvidos, renda para os trabalhadores e receitas para a região, como destacam os 

autores abaixo: 

 

O setor de viagens e turismo é o que emprega o maior número de pessoas 

em todo mundo, com 255 milhões de empregos, ou quase 11% de todos os 

assalariados. É o que mais contribui mundialmente para a atividade 

econômica geral, com mais de 10% do produto interno bruto mundial, 

representando investimentos de capital superiores a US$ 766 bilhões em 

novas instalações e equipamentos (THEOBALD, 2002, p.28). 

 

O relatório final de um estudo encomendado pela WTTC para uma empresa 

especializada em prognósticos econômicos, a Wharton Economic Forecasting Association, 

avaliou em 3,8 trilhões de dólares do faturamento bruto global da indústria de viagens e 

turismo no ano de 1997, e estimou em cerca de 7,1 trilhões para o ano de 2007, o que 

significa 10% do PIB mundial. (WALKER, 2002). 

O mesmo autor (p. 64) ainda afirma que o “turismo injeta dinheiro nas comunidades, 

cria e mantém níveis de emprego mais alto, onde se instala ou ramifica suas atividades”. 

No Rio Grande do Norte, os números são também significativos: são 250 mil 

empregos diretos e indiretos, mais de 2,1 milhões de visitantes por ano e um faturamento 

superior a 570 milhões de dólares/ano, segundo dados da Secretaria de Turismo do estado.  

A tabela a seguir revela a evolução do PIB e do PIB per capita no município, 

mostrando o crescimento da economia de 1999 até 2006. 

 

Tabela 17 - Evolução do PIB de 1999 a 2006 

 PIB a preço de mercado 

corrente – em reais 

PIB per capita – em reais 

1999 10.486 1.368 

2000 13.513 1.718 

2001 16.366 2.030 

2002 20.006 2.422 
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2003 31.706 3.746 

2004 33.820 3.903 

2005 45.954 5.183 

2006 56.239 6.202 
Fonte: IBGE 

 

O aumento significativo do PIB e do PIB per capita da região demonstra o 

crescimento do município no período acima citado. 

Uma das entrevistadas afirma o seguinte: “Nossa vida mudou muito. Ganhamos o 

que nunca imaginamos ganhar em uma alta temporada. Meu marido hoje trabalha com uma 

Van turística e meu filho é guia mirim”. 

Em se tratando da ocupação dos entrevistados, com o intuito de obter um maior 

número de informações, criou-se um universo maior do que a amostra estabelecida para a 

obtenção dos dados referentes às mudanças nas áreas de trabalho. Perguntou-se ao 

entrevistado a área em que ele e seus parentes diretos como pai, mãe, irmão, cônjuge e filhos, 

trabalhavam há 15 anos e atualmente, caso vivessem em Tibau do Sul. Assim, alcançou-se um 

total de 178 respostas. 

Com o conhecimento de que há empregos diretos e indiretos ligados à atividade 

turística, sendo considerados, segundo a OMT (2003), como geradores de empregos diretos, 

as empresas cujos funcionários estão em contato direto com o turista ou que afetam 

diretamente a experiência turística, como hotéis, estabelecimentos de alimentação, 

companhias aéreas, empresas de cruzeiro, agentes de viagens, atrativos e lojas; e sendo os 

empregos indiretos aqueles em que as empresas servem as que geram empregos diretos como: 

fornecedores de restaurantes, construtoras de hotéis, fabricantes de aviões e outros. 

Classificaram as ocupações citadas pelos entrevistados como diretas, indiretas e 

tradicionais. Desta forma, pôde-se notar que houve 66 casos de transição de ocupação 

tradicional para empregos diretos do turismo e seis transições de empregos tradicionais para 

funções consideradas como indiretas para o turismo, conforme Anexo B. Estes números 

demonstram a migração natural de pessoas para trabalhar direta ou indiretamente nesta área 

que cria tantas oportunidades, principalmente em pequenas localidades, como o é o caso de 

Tibau do Sul. 

Ao término da realização do questionário foi perguntada qual outra área (não 

abordada no questionário) sofreu modificação nos últimos 15 anos. Abaixo, são apresentadas 

algumas respostas, valendo a pena destacar que a maioria das respostas neste caso estava 
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voltada a área de transportes e ao aumento do consumo de drogas, com alguma exceção para o 

ramo imobiliário. 

Entrevistado 24: “O transporte melhorou muito na cidade de uns anos para cá. Tem 

ônibus que vai a Natal toda noite para as pessoas que querem fazer faculdade”. 

Entrevistado 57: “O que mais atrapalha aqui em Pipa são as drogas. Os ladrões aqui 

são „ladrões de galinha‟, como a gente diz, roubam para comprar crack. Essa morte que tem aí 

„fi‟, é gente de fora, já estava hospedado em uma pousada aqui. É duro, porque assim as 

pessoas ficam com medo de vir para cá”. 

Entrevistado 78: “Tem o lado ruim das drogas, que não existia antes. Aqui é fácil de 

conseguir, tem muito crack e isso faz os drogados roubarem os turistas e também a gente que 

mora aqui”. 

Entrevistado 19: “Morar em Pipa é muito caro, um quarto e sala custa RS 350,00”. 

Entrevistado 15: “Depois que os turistas chegaram, principalmente os estrangeiros, 

ficou impossível mantermos nossas casas. Eles ofereciam um dinheiro que nunca 

imaginaríamos ganhar”. 

Entrevistado 19: “Uma das áreas mais afetadas pelo turismo que trouxe 

desenvolvimento foi a área de transportes. Antes vivíamos esquecidos aqui. Agora podemos ir 

e voltar de Natal quando quisermos”. 

Entrevistado 30: “Drogas. Muitos usuários, muita venda, o maior ponto negativo que o 

turismo trouxe”. 

Entrevistado 66: “Drogas acabam com a tranquilidade da cidade. O crack é o 

problema”. 

Entrevistado: 72: “Superpopulação. Muita construção. Policial sem preparo”. 

Entrevistado 78: “O desmatamento é a pior consequência do turismo. Os turistas não 

pararam de viajar, mas pararam de investir. Já cheguei a ganhar 4000,00 por mês como 

corretor. Hoje tenho que fazer bicos”. 

Quando perguntados se as mudanças ocasionadas tinham relação com o aparecimento 

do turismo, as respostas se dividiram da seguinte forma: 

 



 79 

Gráfico 30 – Distribuição dos entrevistados segundo opinião sobre a relação das mudanças 

ocasionadas com o advento do turismo na região. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários no período de 06 a 08 de março/RIO GRANDE DO NORTE. 

 

A grande maioria dos entrevistados (72,9%) afirma que todas as mudanças 

ocasionadas têm ligação com o advento do turismo na região, 22,9% dizem que essas 

mudanças estão relacionadas em parte com a atividade, e apenas 4,2% dizem que essas 

mudanças não têm ligação alguma com o turismo. 

Essas respostas demonstram que grande parte dos entrevistados acredita que as 

melhorias ou malefícios ocorridos no município estão relacionados ao advento da atividade 

turística e que esta causa impactos, tanto positivos quanto negativos, em Tibau do Sul.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo é uma atividade que se desenvolve em alguma localidade e tem como 

elemento-chave as pessoas. Esta é uma característica que não gera dúvidas nem causa 

discussões por parte dos intelectuais. No entanto, justamente por envolver pessoas, tanto os 

moradores quanto os turistas, a atividade começa a desenvolver alguns questionamentos com 

relação aos benefícios ou malefícios trazidos para a comunidade onde se insere. 

Vários autores vêm se dedicando ao estudo da relação entre visitantes e residentes, 

entre eles destacam-se os trabalhos de Walker, Beni, Ruschmann, Pearce. Cada um 

percorrendo uma vertente, mas com o objetivo de investigar as consequências e como se 

processa a relação entre turistas e residentes. Um dos pontos que se destaca, refere-se à 

condição estrutural da comunidade visitada. As pequenas, isoladas e localizadas nos países 

denominados de terceiro mundo, são mais sensíveis aos impactos. Frequentemente geram 

discórdia, exploração e problemas sociais (PEARCE apud THEOBALD, 2002). 

O município de Tibau do Sul enquadra-se nas características citadas por Philip 

Pearce (apud THEOBALD, 2002), como uma comunidade pequena e isolada, que até os anos 

de 1990 tinha sua economia sustentada pela pesca e agricultura de subsistência. 

O turismo é a única atividade, verificada no município, que influenciou o cenário 

econômico local, efetivamente a partir da década de 90. O fluxo turístico aumentou 

gradativamente nesses 15 anos. Essa dinâmica atraiu também os empresários e investidores, 

que aportaram na cidade em busca de oportunidades. 

Analisando cuidadosamente os resultados da pesquisa e notadamente os 

depoimentos dos entrevistados durante a aplicação do questionário, nota-se que muitas 

situações se alteraram ao longo do tempo. 

Há quinze anos, Tibau do Sul era uma pequena cidade com menos de cinco mil 

habitantes, que vivia estritamente da pesca e da agricultura de subsistência. Com a chegada 

dos turistas na década de 90, e principalmente dos investidores, a cidade se transformou, 

cresceu, desenvolveu-se, mudou sua economia da pesca para os serviços. Segundo dados do 

IBGE (2006), atualmente mais de 50% do seu PIB (34.805 mil reais) é referente ao setor de 

serviços. 

Buscando responder ao problema de pesquisa: Como o turismo impacta 

socialmente o município e a comunidade receptora de Tibau do Sul? Realizou-se junto a 

população local vários questionamentos referentes às mudanças ocasionadas nos setores de 



 81 

educação, saúde, qualidade de vida, emprego e segurança e pôde-se notar que juntamente ao 

desenvolvimento vieram benefícios como: oportunidades de emprego, facilidades como 

caixas eletrônicos, o incremento dos transportes, a melhoria da infraestrutura de saúde e da 

qualidade de vida e avanço do setor de educação pública. 

Fazendo uma análise mais detalhada de cada indicador, percebe-se que no caso do 

indicador de saúde a melhora apontada pelos moradores é surpreendente, visto que em todos 

os aspectos perguntados, a soma das respostas “melhorou” e “melhorou muito” ficou acima 

de 54,2%, e este fato se deve ao empenho da esfera pública em perceber a saúde, ou o estado 

de saúde das pessoas que ali vivem, como fonte vital para o desenvolvimento do município e 

bem-estar de seus moradores. No entanto, vale ressaltar que a situação do atendimento e 

infraestrutura de saúde no município ainda está muito aquém de ser realmente adequada. 

Outro indicador que surpreendeu foi o indicador de segurança, pois muitos autores 

afirmam que o turismo pode aumentar a criminalidade, acabar com a tranquilidade de 

pequenas cidades e mudar a vida dos habitantes. Todavia, esse foi um indicador com muitas 

respostas positivas, com exceção do policiamento na cidade, considerado como um dos 

maiores problemas, somando 47,9% de respostas negativas. 

Considerando os depoimentos dos moradores, verifica-se mudanças em seus 

hábitos de vida e a forma como veem a cidade, porém 97,9% dos entrevistados afirmam que a 

cidade continua a ser tranquila e até melhorou com relação a isso. 

A educação é um indicador que apresenta melhora significativa. 

Com relação ao indicador de satisfação da comunidade, conclui-se que a 

população está satisfeita com as mudanças ocorridas nos últimos 15 anos, visto que as 

respostas obtiveram alto índice de aprovação, inclusive com relação ao custo de vida da 

localidade, onde 64,6% dos entrevistados afirmam que este continua igual e 26% dizem que 

melhorou, desafiando muitos estudiosos que afirmam que este é um dos maiores problemas da 

inserção do turismo em pequenas localidades. 

Infelizmente, o maior número de respostas negativas nesse indicador se refere à 

valorização da cultura e do artesanato local, onde 60,4% dos entrevistados afirmam que este 

piorou ou piorou muito, sabendo-se, dessa forma, que a cultura dessa população se perderá ao 

longo dos anos, como está acontecendo com as rendeiras de bilro na atualidade. 

Como esperado, o indicador de emprego mostrou um número considerável de 

respostas positivas, em particular ao que se refere à quantidade de vagas, onde 66,7% dos 

entrevistados afirmam que melhorou ou melhorou muito, afirmando a tese de que “o turismo é 
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a indústria que mais gera emprego, correspondente a mais de um bilhão de colocações no 

mundo” (OMT, 2003, p.2). 

De forma geral pode-se afirmar que os objetivos do estudo foram atingidos visto 

que se pôde constatar e avalizar ao longo da pesquisa as mudanças ocorridas na região com o 

advento da atividade turística. Por fim, pode-se dizer que de forma geral a população se 

mostrou satisfeita com o crescimento do município e as oportunidades geradas na região. No 

entanto, para que se tenha uma atividade sustentável é preciso que os dirigentes, gestores e 

empresários do turismo no município permitam o crescimento com sustentabilidade e 

precaução. Sabendo-se que sempre haverá conflitos, deve-se gerir a atividade de forma que os 

impactos positivos sejam acentuados e os negativos minimizados.  
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APÊNDICE A – Pesquisa população local 

Dados pessoais: 

Idade: _______ anos 

Sexo:        Feminino       Masculino 

Há quanto tempo mora em Tibau do Sul: _____ anos ou Desde _______ 

Grau de escolaridade:     Analfabeto 

                                          Fundamental incompleto 

                                          Fundamental completo 

                                          Médio incompleto 

                                          Médio completo   

                                          Superior incompleto 

                                          Superior completo 

                                          Pós-graduação  

 

Indique a ocupação de seus familiares diretos, no período de 15 anos, caso eles vivam em 

Tibau do Sul. 

Ocupação/Renda Há 15 

anos 

Renda Hoje em 

dia 

Renda Escolaridade 

Você      

Pai      

Mãe      

Esposo (a)      

Irmãos      

 

Classifique cada aspecto social relacionado abaixo considerando o período de 15 anos. 

SAÚDE 

 

Melhorou 

Muito 

Melhorou Continua 

Igual 

Piorou Piorou 

Muito 

A1 – Atendimento hospitalar      

A2 – Infraestrutura hospitalar      

A3 – Realização de campanhas 

educativas e preventivas contra 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

     

A4 – Infraestrutura da cidade com 

relação à coleta de lixo, água 

encanada e rede de esgoto. 

     

A5 – Campanhas de vacinação e 

esclarecimento sobre epidemias 
     

EMPREGO Melhorou 

Muito 

Melhorou Continua 

Igual 

Piorou Piorou 

Muito 

A6 – Quantidade de vagas de      
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trabalho 

A7 – Qualidade das vagas      

A8 – Treinamentos destinados aos 

funcionários das empresas 

(relacionado ao número, 

quantidade e qualidade)  

     

A9 – Cursos de capacitação 

oferecidos por empresas na região 

(recepcionistas, camareiros, 

cozinheiros, garçons) 

     

A10 – Capacitação da população 

local. 

     

EDUCAÇÃO Melhorou 

Muito 

Melhorou Continua 

Igual 

Piorou Piorou 

Muito 

A11 – Qualidade do ensino de 1º.  

2º. Graus no município. 

     

SEGURANÇA Melhorou 

Muito 

Melhorou Continua 

Igual 

Piorou Piorou 

Muito 

A12 - Policiamento na cidade      

A13 - Sentimento de segurança em 

andar pelas ruas da cidade. 

     

A14 – Tranquilidade da cidade      

SATISFAÇÃO DA 

COMUNIDADE 

Melhorou 

Muito 

Melhorou Continua 

Igual 

Piorou Piorou 

Muito 

A15 – Qualidade de vida      

A16 – Valorização da cultura e 

artesanato local 

     

A17 – Custo de vida      

A18 – Ações do poder público 

para estrutura de lazer da cidade 

(praias, praças, parques) 

     

A19 – Facilidades aos moradores 

como bancos, correios, lotéricas. 

     

 

B1 - Em sua opinião, essas mudanças 

estão relacionadas ao advento do 

turismo na região? 

SIM EM PARTES NÃO 

 

Quais outras áreas sofreram alterações nos últimos 15 anos? 
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APÊNDICE B – LISTA DE OCUPAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SEGUNDO 

CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE TRABALHO 

 

Legenda: 

Amarelo – Tradicional para Direto 

Azul – Tradicional para Indireto 

 

Número Profissão há 

15 anos  Profissão atual 

Tipo de 

Trabalho 

Tipo de 

Trabalho 

1.  Pescador Pedreiro T I 

2.  Do lar Merendeira T T 

3.  Do lar Do lar T T 

4.  Doméstica Aposentado T T 

5.  Do lar Lavadeira T I 

6.  Pescador Doméstica T T 

7.  Garçom Garçom D D 

8.  Comerciante Comerciante D D 

9.  Do lar Do lar T T 

10.  Do lar Vendedora T D 

11.  Vendedora Vendedora D D 

12.  Do lar Lavadeira T I 

13.  Desempr. ASG T I 

14.  Militar Militar T T 

15.  Motorista Motorista T T 

16.  Do lar Do lar T T 

17.  Aux Adm Garçom T D 

18.  Tec enferm Garçom T D 

19.  Pescador Aposentado T T 

20.  Pescador pescador T T 

21.  Pescador pescador T T 

22.  Do lar Do lar T T 

23.  Do lar Do lar T T 

24.  Do lar artesão T D 

25.  Garçom empresário D D 

26.  Garçom Guia de Turis. D D 

27.  Militar Militar T T 

28.  Aux. Adm Motorista T D 

29.  Pescador Aposentado T T 

30.  Do lar Aposentado T T 

31.  Aux. Adm. Fiscal prefeitura T T 

32.  Do lar Comerciante T D 

33.  Motorista Aposentado D T 

34.  Pescador Motorista T D 

35.  Do lar Do lar T T 
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36.  Pedreiro Pedreiro I I 

37.  Do lar peixeira T I 

38.  Topógrafo Gerente de hotel T D 

39.  Estudante cozinheira T D 

40.  Doméstica Garçom T D 

41.  Militar Militar T T 

42.  Do lar pescador T T 

43.  Comerciante Comerciante D D 

44.  Lavadeira Lavadeira I I 

45.  Fiscal da 

prefeitura Fiscal prefeitura T T 

46.  Doméstica domestica T T 

47.  Comerciante garçom D D 

48.  Comerciante Comerciante D D 

49.  Professor professor T T 

50.  Do lar Merendeira T T 

51.  Doméstica aposentada T T 

52.  Do lar Lavadeira T I 

53.  Pescador pedreiro T I 

54.  Do lar cozinheira T D 

55.  Pescador aposentado T T 

56.  Cozinheira Garçom D D 

57.  Vendedora Comerciante D D 

58.  ASG ASG D D 

59.  Do lar Do lar T T 

60.  Pescador pescador T T 

61.  Pedreiro Pedreiro I I 

62.  Aux. Adm. garçom T D 

63.  Recepcionista recepcionista D D 

64.  Comerciante Comerciante D D 

65.  Vendedora Comerciante D D 

66.  
Doméstica 

barraqueira de 

praia T D 

67.  Pescador Jardineiro T I 

68.  Aux. Adm. Ass. social T T 

69.  Comerciante Garçom D D 

70.  Trab. Rural Trab. rural T T 

71.  Do lar Do lar T T 

72.  Borracheiro  empresário  T T 

73.  Do lar camareira T D 

74.  Pescador pescador T T 

75.  Do lar Do lar T T 

76.  Aux Adm aposentado T T 

77.  Recepcionista recepcionista D D 

78.  Militar aposentado T T 

79.  Trab. Usina garçom T D 
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80.  Lavadeira Do lar I T 

81.  Do lar Do lar T T 

82.  Motorista bugueiro D D 

83.  Garçom Garçom D D 

84.  Guia Turis Garçom D D 

85.  Domestica artesão T D 

86.  Estudante Vendedora T D 

87.  pescador aux cozinha T D 

88.  comerciante comerciante D D 

89.  ambulante comerciante D D 

90.  Trab. Rural aposentado T T 

91.  Estudante Taxista T D 

92.  Ambulante ambulante D D 

93.  Pescador pescador T T 

94.  Pescador aposentado T T 

95.  Fiscal Pref. Fiscal pref. T T 

96.  Trab. usina Caixa supr. T D 

97.  Do lar Vendedora T D 

98.  Estudante Guia de turismo T D 

99.  Merendeira aposentado T T 

100.  Fiscal pref. Fiscal pref. T T 

101.  Estudante Vendedora T D 

102.  Do lar comerciante T D 

103.  Aux Adm sec obras T D 

104.  Estudante motorista T D 

105.  Artesão artesão T D 

106.  Estudante Garçom T D 

107.  Recepcionista recepcionista D D 

108.  Estudante desempregado T T 

109.  Vend. Autôn. comerciante T D 

110.  Do lar comerciante T D 

111.  Comerciante Vendedora D D 

112.  Empresa comerciante D D 

113.  Do lar Vendedora T D 

114.  Comerciante comerciante D D 

115.  Estudante aux adm T T 

116.  Estudante comerciante T D 

117.  Garçom Garçom D D 

118.  Manicure cozinheira T D 

119.  Gerente hotel Gerente hotel D D 

120.  Estudante recepcionista T D 

121.  Estudante Gerente hotel T D 

122.  Cozinheira Garçom D D 

123.  Vendedora Vendedora D D 

124.  Estudante recepcionista T D 

125.  Estudante faxineira T D 
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126.  Motorista bugueiro D D 

127.  Pedreiro pedreiro I I 

128.  Vendedora comerciante D D 

129.  Domestica domestica T T 

130.  

Cood. escola 

Sec. Junta 

militar T T 

131.  Vendedora Vendedora D D 

132.  Vendedora Vendedora D D 

133.  Caixa superm Caixa supr. D D 

134.  Peixeira artesão T D 

135.  Pescador Guia de turismo T D 

136.  Garçom comerciante D D 

137.  Estudante Vendedora T D 

138.  Estudante garçom T D 

139.  Motorista bugueiro D D 

140.  Vendedora comerciante D D 

141.  Bancário aposentado T T 

142.  Estudante recepconista T D 

143.  Estudante capoeirista T D 

144.  Estudante Garçom T D 

145.  Gerente hotel Gerente hotel D D 

146.  Vendedora Vendedora D D 

147.  Aux Adm Comerciante T D 

148.  Recepcionista Gerente hotel D D 

149.  Trab. Usina Garçom T D 

150.  Estudante Cozinheira T D 

151.  Estudante Vendedora T D 

152.  Estudante Vendedora T D 

153.  Vendedora Vendedora T D 

154.  Estudante Vendedora T D 

155.  Do lar Do lar T T 

156.  Vendedora Comerciante D D 

157.  Vendedora Garçom D D 

158.  Comerciante Comerciante D D 

159.  

Pescador 

Barraqueiro de 

praia T D 

160.  Aux Adm corretor imóveis T D 

161.  Estudante Bugueiro T D 

162.  Estudante Vendedora T D 

163.  Garçom Garçom D D 

164.  Recepcionista Vendedora D D 

165.  Estudante Garçom T D 

166.  Pescador aposentado T T 

167.  Vendedora comerciante D D 

168.  Pintor Bugueiro T D 

169.  Estudante Vendedora T D 
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170.  Estudante Vendedora T D 

171.  Vendedora Vendedora T D 

172.  Estudante Vendedora T D 

173.  Estudante Recepcionista T D 

174.  Estudante Recepcionista T D 

175.  Pescador Jardineiro T I 

176.  

Estudante 

Barraqueiro de 

praia T D 

177.  Trab. usina Guia de turismo T D 

178.  Comerciante Comerciante D D 
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ANEXO A – NOTÍCIA SOBRE CURSO DE CAPACITAÇÃO AO TRADE TURÍSTICO 

EM TIBAU DO SUL 

 

www.avançatibaudosul.com.br 

 

Terça-feira, 3 de março de 2009 

 

Cursos que serão ministrados ao trade turístico  

O trade turístico de Tibau do Sul terá a oportunidade de participar de vários cursos de 

formação profissional, os quais serão ministrados pelo SENAC e terão o apoio do governo 

federal, através do Ministério do Turismo e do governo do estado, através do PRODETUR, e 

total incentivo da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, que deseja cada vez mais capacitar 

pessoas, para que se tenham mais serviços com qualidade e qualidade em serviços. 

 

O evento inicial acontecerá na próxima sexta-feira, dia 6 de março de 2009, às 18 horas no 

Hotel Eurosol -Tibau do Sul. 

 

Cursos a serem ministrados: 

 

Cursos de Qualificação para empresários, Gestores e Empreendedores: Gestão 

empresarial, Informática, Artesanato, Inglês, Espanhol, Italiano; 

Cursos de Capacitação Profissional: Garçom, Barman, Camareira, Administração Hoteleira, 

Recepcionista de Hotel, Organizador de Eventos, Cozinheiro, Recreador, Orientador 

Turístico, Confeiteiro; 

Aperfeiçoamentos: Qualidade no Atendimento, Relações Humanas, Manipulação Segura de 

Alimentos; 

Programa Sócio Profissional: Inglês, Espanhol, Italiano, Informática, Artesanato; 

Programa Compensatório: Português 

 

 

 

 

 

 

http://www.avançatibaudosul.com.br/
http://avancatibaudosul.blogspot.com/2009/03/cursos-que-serao-ministrados-ao-trade.html

