
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Isaia Barretto 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLHARES POSSÍVEIS: COMUNICAÇÃO E TURISMO  
EM COMPLEXOS URBANOS TRANSFRONTEIRIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2018 





 

Ana Isaia Barretto 
 
 
 
 
 
 
 

OLHARES POSSÍVEIS: COMUNICAÇÃO E TURISMO  

EM COMPLEXOS URBANOS TRANSFRONTEIRIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Curso de Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação, área de concentração em 
Comunicação Midiática - Mídias e 
Identidades Contemporâneas da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), como requisito parcial para o 
grau de Doutora em Comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª. Ada Cristina Machado Silveira 
 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Maria, RS 

2018



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu avô Antonio Isaia (in memoriam) minha primeira referência de pesquisador. 

 





 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Abdon e Lúcia, por todo amor com que me 

acompanham. Especialmente na trajetória desta tese, pela confiança, incentivo e 

apoio. Vocês me estimulam a seguir em frente. 

À minha avó Julieta e minha madrinha Marta, pelo carinho e torcida. 

Aos meus amigos, pela compreensão e otimismo. Em especial à Elijeane e 

Júlia, amigas de tantos anos, pelo afeto de sempre. 

À minha orientadora, Profª. Drª. Ada Cristina Machado Silveira, pela 

oportunidade de aprendizado e por acreditar em minha pesquisa. 

Agradeço aos professores: Dr. Ivo Elesbão, Dr. Jacques Wainberg, Dr. 

Marcelo Ribeiro e Drª. Susana Gastal por aceitarem compor a banca avaliadora 

desta tese e por suas contribuições. 

Aos colegas da 3ª turma do Doutorado em Comunicação Midiática da UFSM 

pelas trocas em sala de aula e pelos diálogos motivacionais. 

Aos professores do POSCOM/UFSM que colaboraram para o meu 

desenvolvimento pessoal e acadêmico. 

Agradeço, enfim, a todos que comigo vivenciaram a intensidade dos desafios, 

inquietações, descobertas e emoções deste período. 

Muito obrigada! 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. 
O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. 

 
(Fernando Pessoa) 

 
 
 

Se podes olhar, vê. 
Se podes ver, repara. 

 
(José Saramago) 

 





 

RESUMO 
 
 

OLHARES POSSÍVEIS: COMUNICAÇÃO E TURISMO EM COMPLEXOS 
URBANOS TRANSFRONTEIRIÇOS 

 
 

AUTORA: Ana Isaia Barretto 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Ada Cristina Machado Silveira 

 
 

A construção desta tese considera a existência de uma estrutura de 
intercomplementariedade do Turismo no Complexo Urbano Transfronteiriço das cidades 
entre a Tríplice Fronteira de Brasil, Argentina e Paraguai. Explana-se como a 
Comunicação contribui ao desenvolvimento de práticas turísticas nestes ambientes, 
baseada em uma abordagem qualitativa exploratória de casos múltiplos, dados os raros 
registros de estudos comunicacionais em Turismo na região. Identifica-se o objeto 
empírico da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e 
Ciudad del Este (Paraguai) reconhecido como Complexo Urbano Transfronteiriço (DILLA 
ALFONSO, 2015), noção que concebe a aglomeração de capitais, bens e pessoas com 
relacionamentos de indivíduos locais ou localizados nas comunidades em interação 
transnacional. Diversas perspectivas de abordagem do Turismo, como: Chias (2007); 
Gastal (2001, 2002, 2003, 2005); Petrocchi (2007); Wainberg (2000, 2003), são 
consideradas devido a fundamentar o entendimento de suas experiências 
comunicacionais. Já a condição transfronteiriça, está amparada em autores que 
estudaram o contexto Brasil-Argentina-Paraguai, dentre eles, Albuquerque (2010); 
Beliveau e Montenegro (2010); Lucena (2012); Rabossi (2010a, 2010b, 2011); Roseira 
(2006) e Silveira (2004, 2016). Na busca por desenvolver as distintas noções 
necessárias para esta tese, elege-se a Hermenêutica de Profundidade (THOMPSON, 
1995, 2009), como método norteador, objetivando: Conceituar aspectos históricos, 
geográficos e turísticos das três cidades; Relacionar tendências e interfaces do Turismo 
com a Comunicação em ambientes transfronteiriços; Examinar como se configuram as 
ações comunicacionais e turísticas em Tríplice Fronteira, através dos portais 
institucionais das três cidades e Identificar/codificar os comentários de usuários/turistas 
sobre suas experiências nos atrativos turísticos das três cidades. O procedimento 
metodológico da CIDTUR (BARRETTO, 2011) é aplicado nos portais institucionais 
turísticos das localidades estudadas e visa entender como estão estruturados. 
Compreendidos, como formas simbólicas (THOMPSON, 1995), portais institucionais 
turísticos e comentários dos usuários/turistas são analisados e correlacionados com os 
conceitos de Turismo e fronteira, em busca do reconhecimento de prováveis cenários e 
ações comunicacionais. Os portais institucionais turísticos tornam-se meios com 
possibilidades de ordenar sentidos e, quando confrontados com os registros da 
plataforma Tripadvisor, constata-se o estabelecimento de uma rede comunicacional que 
evidencia novas dinâmicas no interior de práticas turísticas, fundamentada na produção 
de conteúdo e no relacionamento com os usuários. Sua análise no contexto das 
potencialidades turísticas no Complexo Urbano Transfronteiriço de Foz do Iguaçu, 
Puerto Iguazú e Ciudad del Este permitiu, por fim, propor o conceito de Experiências 
Comunicacionais Turísticas.  
 
 
Palavras-chave: Comunicação. Turismo. Fronteira. Tríplice Fronteira. Portais 
institucionais turísticos. 
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The construction of this thesis considers the existence of a structure of complementarity 
of the tourism in the Cross-border Urban Complex of the triple frontier that separates 
Brazil, Argentina and Paraguay. Therefore, it is explained how Communication 
contributes to the development of tourism practices in these environments, based on a 
qualitative exploratory approach of multiple cases, given the rare records of 
communicational studies in Tourism in the region. The empirical object of the Triple 
Border of Foz do Iguaçu (Brazil), Puerto Iguazú (Argentina) and Ciudad del Este 
(Paraguay) recognized as a Transboundary Urban Complex (DILLA ALFONSO, 2015) is 
identified, a notion that conceives the agglomeration of capital goods and people with 
relationships of local individuals or located in communities in transnational interaction. 
Several approach perspectives of Tourism, such as Chias (2007); Gastal (2001, 2002, 
2003, 2005); Petrocchi (2007); Wainberg (2000, 2003), are considered due to the fact 
that they ground the understanding of its communicational experiences. The cross-
border condition is supported by authors who studied the Brazil-Argentina-Paraguay 
context, as Albuquerque (2010); Beliveau, Montenegro (2010); Lucena (2012); Rabossi 
(2010a, 2010b, 2011); Roseira (2006) and Silveira (2004, 2016). In order to develop the 
distinct notions necessary for this thesis, the Hermeneutics of Depth (THOMPSON, 
1995, 2009) is chosen as the guiding method, aiming to: Conceptualize historical, 
geographic and tourist aspects of the three cities; Relate tourism trends and interfaces 
with communication in cross-border environments; To examine how the communication 
and tourist actions in Triple Border are configured through the institutional portals of the 
three cities and Identify/encode user/tourists comments about their experiences in the 
tourist attractions of the three cities. The CIDTUR methodological procedure 
(BARRETTO, 2011) is applied in the tourist institutional portals of the studied locations 
and aims to understand how they are structured. Understood as symbolic forms 
(THOMPSON, 1995), institutional tourist portals and user/tourists comments are 
analyzed and correlated with the concepts of Tourism and Frontier, searching for the 
recognition of probable scenarios and communicational actions. Institutional tourist 
portals become means with the possibility of ordering directions and, when confronted 
with the records of the Tripadvisor platform, it is noticed the establishment of a 
communicational network that evidences new dynamics within tourist practices, this one 
based on the production of content and in the relationship with the users. Its analysis in 
the context of the tourist potentialities in the Transboundary Urban Complex of Foz do 
Iguaçu, Puerto Iguazú and Ciudad del Este allowed, finally, to propose the concept of 
Tourist Communication Experiences. 
 

 

Key-words: Communication. Tourism. Frontier. Triple border. Institutional touristic 
portals. 
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1 INTRODUÇÃO: ROTA INICIADA 

 

A Comunicação é um campo conceitual e prático que envolve processos 

permanentes de interação e diálogo. Vizer (2011, p. 75) afirma que a Comunicação 

tem “a impertinência de ser precisamente um processo ‘transversal’, um processo 

que cruza todas as fronteiras e resiste à delimitação a um ou outro campo, a uma ou 

outra disciplina”. 

Comunicação, segundo a proposta de Wolton (2010, p. 13), considera que “é 

sempre a busca da relação e do compartilhamento com o outro”. Já na perspectiva 

de Thompson (1995, 2009), esta norteia o método de pesquisa adotado através da 

Hermenêutica de Profundidade e registra o que conceitua como Comunicação: “um 

tipo distinto de atividade social que envolve a produção, a transmissão e a recepção 

de formas simbólicas” (THOMPSON, 2009, p. 25). O autor entende que a 

comunicação massiva rompe com a interação entre produção e recepção ao 

estabelecer um processo assíncrono que prescinde da presença física do receptor 

(THOMPSON, 2009). Acredita-se que os meios de comunicação de massa fazem 

parte de um contexto sócio-histórico, relacionados a instituições, e a construção das 

mensagens ocorre, de forma complexa e articulada através desses, para que 

alcancem o grande público. Os indivíduos inserem-se nesses contextos sócio-

históricos específicos e mobilizam recursos disponíveis para compreender as 

mensagens e adequá-las a seu cotidiano (Ibid.). Thompson (2009) defende que os 

aspectos mencionados resultem em um enfoque compreensivo do estudo da 

comunicação de massa. O sujeito deve considerar que uma interpretação pode ser 

provada, mas não imposta.  

Nesta pesquisa, investiga-se sobre as ações comunicacionais para o fomento 

do Turismo transfronteiriço, relacionando temas como fronteira e Comunicação 

turística. Autores como Albuquerque (2010), Dilla Alfonso (2015), Beliveau e 

Montenegro (2010) embasam a percepção de espaços transfronteiriços. A partir de 

Beni (2002), Chias (2007), Cooper et al (2007, 2011), Gastal (2001, 2002, 2003, 

2005), Petrocchi (2009) e Wainberg (2000, 2003) discorre-se sobre as diversas 

perspectivas do Turismo. Ao abordar Comunicação Turística, busca-se Baldissera 

(2007, 2010), Falcetta (2008) e Voisin (2006). Lucena (2012), Rabossi (2010, 2011), 

Roseira (2006) e Silveira (2004, 2016) sustentam o referencial sobre relações 

transfronteiriças.  
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O Turismo, ao promover o contato entre povos, o compartilhar estímulos de 

trocas culturais e a aproximação de identidades, cria, tal como nos territórios 

fronteiriços, espaços liminares permeados de diálogos e tensões, que remetem tanto 

às condições do contato em si, quanto às influências de ordem nacional e 

transnacional que o tornam possível. As fronteiras assumem o papel de “espaços 

sociais de contato” e não apenas de linhas geopolíticas de separação (DILLA 

ALFONSO, 2015, p. 16). Elas são como “pontes por onde transitam bens, serviços, 

pessoas, informações e dinheiro”, sendo consideradas “portas das pátrias” (Ibid.). 

Ao se deixar intencionalmente de lado o tratamento exclusivo dos dados 

estatísticos referentes ao número de pessoas que saem e que entram em um 

destino turístico, busca-se uma abordagem reflexiva para a justificativa de um 

campo de estudo cada vez mais comprometido com a vertente social do Turismo e 

seu papel no desenvolvimento econômico local e regional.  

O fluxo de turistas através de fronteiras nacionais tem sido uma tendência 

econômica cada vez mais importante para grande parte da comunidade 

internacional. Desta forma, “culturalmente, as fronteiras podem ser entendidas como 

membranas através das quais as pessoas, bens e informações podem circular 

podendo ser aceitas ou não pelo estado” (SILVEIRA; ADAMCZUK, 2004, p. 15).  

Acredita-se que o Turismo pode também, além de campo de pesquisa a partir 

do comportamento do turista, apontar para inúmeros outros cenários de estudo. 

Visualiza-se a dinâmica do Turismo como um contínuo objeto de natureza 

comunicacional. 

O Brasil é o país da América Latina que mais possui fronteiras territoriais. Ao 

todo são dez países que o cercam. Segundo o Ministério da Integração, 11 estados, 

com 588 municípios estão na faixa de fronteira do país. Isto é, 27% do território 

nacional é fronteiriço (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014).   

O conceito fronteira, etnologicamente, tem origem na palavra latina “fronteria” 

ou “frontaria” que significa a parte do território localizado nas margens (LUCENA, 

2012). A fronteira “traz em seu bojo uma diversidade de sentidos e aponta para os 

significados construídos em distintas realidades históricas” (LUCENA, 2012, p. 34). 

As fronteiras constituem espaços de demarcação da soberania nacional, de limites e 

de pontos de encontro. 

Acredita-se que as fronteiras constituem, primeiramente, lugares de relação 

social e de intercâmbio cultural, ao mesmo tempo em que são territórios de tensão e 
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contradições. Estão ligadas aos centros político-econômicos de cada país, sofrendo 

influências nacionais e cooperando para a construção de novos sentidos de 

nacionalidade. A fronteira, portanto, é um lugar de particularidades. 

A região de fronteira, em seu desenvolvimento como espaço mutável sujeito a 

influências internas e externas, passa a se integrar para formar as nações, territórios 

e regiões que podem buscar no Turismo possibilidades de desenvolvimento e 

inserção nos cenários global regional e local.  

Nesta tese, Complexo Urbano Transfronteiriço é compreendido como 

aglomeração de fluxos de capitais, bens e pessoas (DILLA ALFONSO, 2015). 

Regiões Transfronteiriças são as áreas contíguas junto à linha de fronteira de dois 

ou mais estados nacionais por ela separados (ROLIM, 2004). 

Percebe-se como objeto empírico de estudo desta tese, a Tríplice Fronteira, 

que tem as cidades1 de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad 

del Este (Paraguai) como situações concretas dessa realidade.  

Essa região está localizada na confluência de dois grandes rios: Paraná, o 

nono mais extenso do mundo, e Iguaçu, que, antes de desaguar no rio Paraná, 

forma as Cataratas do Iguaçu, divididas entre os territórios brasileiro e argentino. 

Foz do Iguaçu localiza-se no estado do Paraná, região sul do Brasil, e possui 

264.044 habitantes (IBGE, 2018b). Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do 

Turismo com apoio da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), Foz do 

Iguaçu (13,2%) é o terceiro destino mais procurado por turistas estrangeiros que 

viajam ao Brasil, atrás do Rio de Janeiro (32,2%) e Florianópolis (17,9%). Em 2016 o 

Brasil recebeu 6,6 milhões de visitantes internacionais, 56,8% deles em viagens de 

lazer. A meta para 2022 é alcançar 12 milhões de turistas (BRASIL, 2018). 

O Parque Nacional do Iguaçu é parte da floresta tropical úmida e apresenta 

“fenômenos, formações ou particularidades naturais, raros e de singular beleza, 

contendo um ecossistema importante junto à rios e quedas d’água de belezas 

excepcionais” (TIRAPELI, 2000, p. 89). Por essa razão, nessa tese Foz do Iguaçu é 

caracterizada como cenário de Turismo e Natureza. 

Dois destaques internacionais estão situados na Tríplice Fronteira Brasil – 

Argentina - Paraguai. As Cataratas do Iguaçu que são consideradas uma das 7 

                                                           
1 Descreve-se cidade como espaço construído a partir de uma experiência única, um “recorte, com 
intervalos vazios e desenho próprio” (CARVALHO, 2009b, p. 40).  
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maravilhas da natureza (NEW 7 WONDERS, 2015) e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

a segunda maior do mundo. Em 1996, a Usina de Itaipu foi considerada uma das 7 

Maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis 

(ITAIPU, 2017).  

Puerto Iguazú é a menor cidade da Tríplice Fronteira, com cerca de 80 mil 

habitantes e está localizada no nordeste da Argentina, na província de Misiones. 

Distante 18 km das Cataratas do Iguaçu, Puerto Iguazú, está separada de Foz do 

Iguaçu e Ciudad del Este pelo Rio Paraná e pelo Rio Iguaçu. Puerto Iguazú, nessa 

tese, caracterizou-se como cenário de Turismo e Lazer, com ênfase na gastronomia. 

Ciudad del Este, localizada no departamento de Alto Paraguai, tem 

aproximadamente 350 mil habitantes (UNILA, 2015) e está situada no extremo leste 

do Paraguai, às margens do Rio Paraná e a cerca de 327 quilômetros da capital 

paraguaia, Assunção.  

Conhecida como a terceira maior zona franca de comércio do mundo, atrás 

apenas de Miami e Hong Kong, Ciudad del Este é caracterizada nessa pesquisa 

como cenário de Turismo e Compras (COMPRAS PARAGUAI, 2017). 

Há três aeroportos internacionais na região: o Aeroporto Internacional 

Cataratas (IGU), em Foz do Iguaçu, no Brasil; o Aeroporto Internacional Cataratas 

del Iguazú (IGR), em Puerto Iguazú, na Argentina; o Aeroporto Internacional Guarani 

(AGT), em Ciudad del Este, no Paraguai. 

A Tríplice Fronteira também possui três rodoviárias nas três cidades, que 

operam linhas regionais, nacionais e internacionais, ligando-as às principais cidades 

do Brasil, Argentina e Paraguai. 

Os moradores da região da Tríplice Fronteira possuem a vivência diária com o 

uso de três idiomas oficiais (Português, Espanhol e Guarani) e a convivência com 

três moedas (Real, Peso argentino e Guarani), como também o Dólar americano 

bastante utilizado em transações comerciais nos freeshops da Argentina e Paraguai. 

A Tríplice Fronteira Foz do Iguaçu - Puerto Iguazú - Ciudad del Este - é aqui 

entendida como um Complexo Urbano Transfronteiriço, em conformidade ao 

proposto por Dilla Alfonso (2015), que busca contemplar conceitualmente uma 

variedade de situações específicas decorrentes da urbanização e do crescimento 

populacional nas fronteiras. O Complexo Urbano Transfronteiriço de Foz do Iguaçu – 

Puerto Iguazú – Ciudad del Este dispõe de fluxo de capitais, bens e indivíduos mais 

expressivo do continente americano, ou seja, há fluidez territorial, superando a 
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barreira das pontes e de aduanas, e, consequentemente, promove o trânsito de 

cerca de 490.941 indivíduos diariamente2. 

As questões que envolvem a tríplice Fronteira avançam em todos níveis 

infraestruturais, assim como na complexidade sociocultural e ambiental, visto que a 

região é um centro de visitação e comércio altamente atrativo. A conexão física 

comercial de Brasil, Argentina e Paraguai trouxe mudanças significativas na 

territorialidade ali constituída.   

A Comunicação Turística “é sempre mediada por artefatos do outro”, onde se 

consomem “marcas, imagens, significações empacotadas, narrativas agendadas por 

roteiros pré-moldados” e, desta forma, “consome-se as falas de palavras escolhidas, 

planejadas e arranjadas” (WAINBERG, 2003, p. 76). 

O Turismo é um fenômeno social massivo em que estão envolvidas pessoas 

com e/em múltiplas relações. Pressupõe uma experiência3, um ‘sair da rotina’, um 

vivenciar outras culturas, visualizar diferentes identidades e experimentar outras 

possibilidades, constituindo um “movimento de pessoas entre vários lugares ou 

destinos, e de sua estada nesses locais” (COOPER et al., 2007, p. 41). 

Quando um indivíduo se encontra fora do seu cotidiano, visualiza o novo 

ambiente com interesse e curiosidade, possuindo um olhar social e sistematizado. O 

Turismo é um campo epistêmico organizado e construído linguisticamente tanto 

quanto visualmente. Olhar é um ato de classificação de formas, condicionadas por 

experiências pessoais e memórias que são enquadradas em regras e estilos, bem 

como a circulação de imagens e textos (URRY, 2001). 

Sendo uma prática que possui a capacidade de exaltar o desenvolvimento 

das sociedades em várias áreas (econômica, social, política e cultural), o Turismo, 

nas últimas décadas, tem se destacado como uma das mais importantes atividades 

econômicas mundiais, afirmando-se como fonte geradora de serviços, produtos, 

emprego e renda. 

                                                           
2 Conforme dados da 9ª edição da Pesquisa de Tráfego e Perfil de Turistas na Tríplice Fronteira 
promovida pelo Centro Universitário UDC Centro, Vila A e UDC Monjolo em 2017 foram 455.628 
pessoas transitando na Ponte da Amizade e 35.313 na Ponte Tancredo Neves (RADIO CULTURA 
FOZ, 2018). 
3 As experiências têm múltiplas faces, surgindo das origens sociais e culturais das pessoas. Elas são 
existenciais e nelas estão incorporadas, sendo pessoais e únicas. Os fatores sociológicos e 
psicológicos determinam seus resultados (FUENTES ET AL., 2015). 
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Com o passar dos anos, o Turismo está se segmentando em vários tipos e 

modalidades, como ecológico, social, de negócios, de eventos, para a terceira idade, 

científico, cultural, religioso, de compras, entre outros. São inúmeros os motivos que 

levam as pessoas a se deslocarem. 

Desta forma, o Turismo é capaz de promover novas perspectivas de 

desenvolvimento social e econômico em diversas localidades, tendo se destacado 

desde as últimas décadas do século XX como uma das mais importantes atividades 

econômicas mundiais, afirmando-se como fonte geradora de serviços, produtos, 

emprego e renda. 

Com base em tais argumentos, acredita-se que os estudos sobre ações de 

Comunicação para o desenvolvimento do Turismo na fronteira são relevantes e 

merecem uma reflexão na busca pelo equilíbrio e equidade para a população 

residente nessas regiões, bem como para qualificar as estruturas das ações 

turísticas desses locais. 

Considerando que é fundamental para o desenvolvimento do Turismo 

preservar a cultura e identidade, a problemática desta pesquisa procura 

responder: Como se configuram e quais as possibilidades de ações comunicacionais 

do Turismo no complexo transfronteiriço da Tríplice Fronteira – Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este?  

Sendo uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, tem como 

objetivo principal: Investigar a inserção do Turismo em ações comunicacionais 

tendo como cenário o Complexo Urbano Transfronteiriço da Tríplice Fronteira de Foz 

do Iguaçu (Br), Puerto Iguazú (Ar) e Ciudad del Este (Py). Como objetivos 

específicios: Conceituar aspectos históricos, geográficos e turísticos das cidades de 

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este; Relacionar tendências e interfaces 

do Turismo com a Comunicação em ambientes transfronteiriços; Examinar como se 

configuram ações comunicacionais e turísticas em Tríplice Fronteira, através dos 

portais institucionais das três cidades analisados conforme a CIDTUR; Identificar e 

codificar os comentários de usuários/turistas na plataforma Tripadvisor sobre suas 

experiências nos atrativos turísticos das três cidades; Correlacionar as 

potencialidades turísticas no Complexo Urbano Transfronteiriço de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este, enfatizando o conceito de Experiências 

Comunicacionais Turísticas.  
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Constituindo o primeiro capítulo dessa tese, o método escolhido foi a 

Hermenêutica de Profundidade (HP), conforme Thompson (1995). A partir desse, os 

demais capítulos obedecerão a ordem das três fases da HP: a análise sócio-

histórica, a análise formal ou discursiva e a interpretação/reinterpretação 

(THOMPSON, 1995). 

O capítulo “Diálogos entre Comunicação e Turismo no ambiente de fronteira” 

resgata abordagens sobre Comunicação no Turismo relacionando com a 

Comunicação Digital. Aprofundando as interfaces do Turismo, discorre-se sobre 

Turismo de Experiência, enfatizando as tipologias elegidas como identificatórias da 

Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, bem como 

sobre imaginário e narrativas comunicacionais turísticas. 

O seguinte capítulo: “Prismas da Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e 

Paraguai” especifica a historicidade de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del 

Este no ambiente do Turismo. Nesses dois capítulos, busca-se elaborar as análises 

sócio-histórica e discursiva da Hermenêutica de Profundidade (THOMPSON, 1995). 

A fase da Interpretação/Reinterpretação (THOMPSON, 1995) será construída 

a partir do capítulo “Reflexões comunicacionais na promoção turística da Tríplice 

Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este”. Nele, os portais 

institucionais turísticos das três cidades serão avaliados conforme as 15 dimensões 

da visão metodológica CIDTUR – Comunicação Institucional Digital Turística 

CIDTUR (BARRETTO, 2011). 

O capítulo seguinte: “Contemplando a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este” agrega as percepções dos usuários/turistas a partir 

da plataforma Tripadvisor. Por fim, desenvolve-se o conceito das Experiências 

Comunicacionais Turísticas na Tríplice Fronteira, observando os espaços de 

integração e pluralidade das fronteiras.  

Neste momento, são consideradas como ações comunicacionais os portais 

institucionais turísticos das três cidades e os comentários dos usuários/turistas em 

relação à Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, no site Tripadvisor, 

durante janeiro de 2018. Compreende-se por portal institucional turístico aquele que 

possui o foco no Turismo e suas práticas, objetivando expor e divulgar suas 

atividades (BARRETTO, 2011). 

A fim de subsidiar elementos reflexivos entre as atratividades ofertadas como 

promoção turística nos portais institucionais das cidades de Foz do Iguaçu, Puerto 
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Iguazú e Ciudad del Este, fundamenta-se na visão metodológica denominada de 

CIDTUR – Comunicação Institucional Digital Turística CIDTUR (BARRETTO, 2011). 

E também, para respaldar seus reflexos nos indivíduos que realizam Turismo nessas 

cidades, opta-se por examinar a plataforma Tripadvisor e os depoimentos dos 

usuários/turistas.   

Fundada em 2000, a plataforma de pesquisa turística Tripadvisor é um 

ambiente onde se realizam múltiplas operações de comunicação, em termos de 

estratégias de venda, de interação e de organização de dados, que reformulou o 

negócio do Turismo. Em seus perfis, o turista é produtor e receptor e pelas suas 

práticas transforma o funcionamento deste nicho.  

A partir dos comentários na plataforma, o viajante tem a possibilidade de 

conhecer os destinos e fazer as melhores escolhas antes mesmo de sair de casa, 

ocasionando a reserva de voos, hotéis e restaurantes online. O acesso ao 

Tripadvisor proporciona facilidades tanto para o usuário/turista que deseja programar 

sua viagem quanto para o agente de viagens que busca subsídios para respaldar 

suas escolhas para o cliente. 

Assim, a proposição da tese, expressa-se no enunciado que considera o 

Turismo como estruturado na intercomplementariedade de possibilidades das 

experiências comunicacionais turísticas nas cidades fronteiriças pesquisadas. 

No contexto sócio-político-econômico desta segunda década do século XXI, o 

tema foi escolhido a partir da percepção da importância dos destinos turísticos 

integrarem-se ao ambiente comunicacional, a fim de potencializar a interação com 

os seus diferentes segmentos de públicos, bem como compartilhar informações, 

gerar visibilidade e legitimar as cidades como turísticas. 

Acredita-se que as escolhas apresentadas possibilitarão explorar e descrever 

uma situação real que aborda a Comunicação e o Turismo no âmbito das cidades de 

fronteira. 

A pesquisa apresenta, assim, como a Comunicação pode ser impulsora do 

Turismo de Fronteira, pois contribui para o fomento do fenômeno comunicacional 

turístico entre fronteiras internacionais. 
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2 MÉTODO: REVELANDO A HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE (HP)  

 

A Hermenêutica de Profundidade (HP) é compreendida como referencial 

metodológico para análise dos fenômenos culturais, no qual os “métodos específicos 

possam ser colocados e relacionados um com o outro e, dentro do qual, seu valor 

(bem como seus limites) possa ser avaliado”, concomitantemente “[...] a análise dos 

fenômenos culturais, isto é, para a análise das formas simbólicas em contextos 

estruturados” (THOMPSON, 1995, p. 33-34). Opta-se pela Hermenêutica de 

Profundidade (THOMPSON, 1995), pois se acredita que esse método responderá 

aos problemas e objetivos desta tese, contextualizando o objeto da pesquisa e 

proporcionando a relação entre Comunicação e Turismo. 

Conforme Thompson (Ibid.), um dos pontos iniciais da HP é a interpretação 

denominada doxa, a qual abrange opiniões, crenças e compreensões sustentadas e 

partilhadas pelos indivíduos que constituem o mundo social. Assim sendo, um ponto 

de partida essencial, porém insuficiente. Neste momento da pesquisa, evita-se que a 

análise das formas que circulam pela sociedade seja desconectada dos contextos 

sociais, nos quais efetivamente são concebidas e processadas. Com a HP, é 

possível analisar o contexto sócio-histórico e espaço-temporal que cerca o 

fenômeno pesquisado, podendo construir análises discursivas, de conteúdo ou de 

qualquer padrão formal necessário, conferindo um caráter potencialmente crítico à 

pesquisa.  

O referencial metodológico da HP pode ser descrito pelas três fases do seu 

enfoque: a análise sócio-histórica, a análise formal ou discursiva e a 

interpretação/reinterpretação. Baseado nisso, o autor destaca que as fases não são 

necessariamente etapas cronológicas, mas distintas dimensões de análise, e por 

serem complementares, são passíveis de aplicação, conforme o contexto e os 

objetivos da investigação (THOMPSON, 1995).  

Ainda sobre o mesmo autor, este afirma que em cada fase do enfoque da HP 

podem ser empregados outros métodos de pesquisa, os quais dependerão da 

competência do pesquisador escolher e procurar adequá-los ao objeto em análise e 

às circunstâncias específicas do trabalho. Para Thompson, métodos significam 

técnicas. 

A análise sócio-histórica é a primeira fase da Hermenêutica de Profundidade 

e objetiva “reconstruir as condições sociais e históricas de produção, circulação e 
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recepção das formas simbólicas” (Ibid., p. 366), o que pode ser chamado de 

“situações espaçotemporais” (Ibid.). Logo, é possível identificar semelhanças e 

diferenças, as quais caracterizam as instituições sociais e os campos de interação. 

Na análise sócio-histórica, é relevante a reconstrução dos ambientes, em que as 

formas simbólicas são produzidas e recebidas por indivíduos em locais 

determinados, considerando suas ações e reações aos tempos específicos. Essas 

formas simbólicas são recebidas e compreendidas pelos indivíduos que estão 

“situados em contextos sócio-históricos, e as características sociais desses 

contextos moldam as maneiras pelas quais as formas simbólicas são por eles 

recebidas, entendidas e valorizadas” (THOMPSON, 1995, p. 201). 

Thompson (1995, p. 369) salienta que as formas simbólicas são 

“contextualizadas e algo mais, pois elas são produtos que, em virtude de suas 

características estruturais, têm capacidade e têm por objetivo dizer alguma coisa 

sobre algo”. 

O autor enfatiza que “em todas as sociedades, a produção e a troca de 

formas simbólicas” (THOMPSON, 1995, p. 9), caracterizadas como “expressões 

linguísticas, gestos, ações, obras de arte, etc., é, e sempre tem sido, uma 

característica onipresente da vida social”.  

Os indivíduos criando e interpretando as formas simbólicas constroem 

sentidos e percepções da realidade, baseando-se em recursos, regras e esquemas 

disponíveis, sendo assim concebidas sob “condições sociais e históricas 

específicas” (THOMPSON, 1995, p. 365). 

Thompson (1995) refere-se ao segundo elemento da análise, os campos de 

interação, como “um espaço de posições e um conjunto de trajetórias, que 

conjuntamente determinam algumas das relações entre pessoas e algumas 

oportunidades acessíveis a elas” (p. 366-367).  

As posições e as trajetórias refletem distintos recursos disponíveis aos que 

interagem e, nesta, praticam-nos, de forma a diferenciá-los ou aproximá-los. 

O terceiro nível da análise sócio-histórica, ou seja, as instituições sociais são 

vistas como um conjunto de regras e recursos relativamente estáveis, os quais estão 

situados em campos de interação (convivência), moldando-se por meio da fixação 

de uma série de posições e fluxos, construindo-os, de maneira que possam 

estabelecer novas posições e novas trajetórias.  
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Thompson (1995, p. 367) ressalta que “analisar instituições sociais é 

reconstruir os conjuntos de regras, recursos e relações, que as constituem, é traçar 

seu desenvolvimento através do tempo e examinar as práticas e atitudes das 

pessoas que agem a seu favor e dentro dela”. 

A análise sócio-histórica da estrutura social refere-se às assimetrias 

presentes nas instituições sociais e nos campos de interação a elas vinculados.  

Destaca-se também na análise sócio-histórica, os meios técnicos de 

construção das mensagens e da transmissão. Como as formas simbólicas seguem 

as práticas de relacionamento entre pessoas, os emissores e receptores necessitam 

de algum meio de transmissão de mensagens, que pode ser através de 

equipamentos eletrônicos como telefone, rádio ou televisão (THOMPSON, 1995). 

A segunda fase da HP, a análise formal ou discursiva, remete ao estudo das 

condições internas de produção das formas simbólicas, às características inerentes 

à sua estrutura, às relações que estabelecem e aos padrões formais com que se 

apresentam os textos, imagens, falas e ações (THOMPSON, 1995). 

Existem diversas maneiras de se estruturar a análise formal ou discursiva, 

dependendo dos objetos e situações particulares de investigação. Entre as 

possibilidades estão: a análise semiótica; a análise da conversação; a análise 

sintática; a análise narrativa e a análise argumentativa (THOMPSON, 1995).  

A análise formal ou discursiva “pode tornar-se um exercício abstrato, 

desligado das condições de produção e recepção das formas simbólicas” 

(THOMPSON, 1995, p. 370). Assim, esta fase da HP parte do pressuposto de que 

as formas simbólicas intencionam sentidos até mesmo aos interlocutores, os quais 

interagem por meio dessas. 

O autor (1995, p. 375) destaca que, “por mais rigorosos e sistemáticos que os 

métodos da análise formal ou discursiva possam ser, eles não podem abolir a 

necessidade de uma construção criativa do significado”, para finalizar esse processo 

analítico, este defende a necessidade e obrigatoriedade “de uma explicação 

interpretativa do que está representado ou do que é dito”, evitando, assim, possíveis 

insuficiências que poderiam conduzir ao enfoque parcial e também 

descaracterizando a proposta do referencial metodológico da HP. 

Ao relacionar e complementar as outras duas etapas da Hermenêutica de 

Profundidade percebe-se que a Reinterpretação envolve a compreensão do que 

representam, como também, em relação ao que dizem as formas simbólicas. Estas 
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“dizem algo, elas dizem alguma coisa sobre algo, e é esse caráter transcendente 

que deve ser compreendido pelo processo de interpretação” (THOMPSON, 1995, p. 

376). 

Assim, a reinterpretação está associada ao processo interpretativo, que pode 

ser administrado tanto pela utilização da análise sócio-histórica, como pelos 

métodos da análise formal ou discursiva, destacando o aspecto referencial. 

Necessita ser percebido, analisado e interpretado (THOMPSON, 1995). 

Thompson (1995, p. 376) avalia que, ao desenvolver uma interpretação, 

estamos “reinterpretando um campo pré-interpretado; estamos projetando um 

significado possível que pode divergir do significado construído pelos sujeitos que 

constituem o mundo sócio-histórico”. 

O autor ainda alerta para a possibilidade que a reinterpretação apresenta em 

produzir um distanciamento, um conflito, entre o sentido reinterpretado pelo analista 

e o sentido pré-interpretado pelos sujeitos sociais. Entretanto, tal situação pode ser 

considerada uma decorrência quase natural da reinterpretação (THOMPSON, 1995) 

É o “potencial crítico da interpretação” (Ibid. p. 376). 

Dessa forma, o referencial metodológico da Hermenêutica de Profundidade 

inclui formas de análise complementares entre si, que produzem um processo 

interpretativo complexo. Considera-se que a HP, propicia o encontro de diferentes 

interesses e perspectivas, pois ela “nos fornece como que um esquema intelectual 

que nos possibilita ver como as formas simbólicas podem ser analisadas sistemática 

e apropriadamente” (THOMPSON, 1995, p. 360). 

Logo, as diferentes fases da HP são direcionadas às necessidades de 

pesquisa em termos de contextualização do cenário e fixação dos modos nos quais 

a ideologia pode estar sendo operada. 

Considerou-se a escolha pela Hermenêutica de Profundidade como adequada 

para o objeto empírico de pesquisa, a Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, 

pela possibilidade de descrever, analisar, interpretar e reinterpretar as dimensões 

dos portais institucionais turísticos e os comentários no Tripadvisor, compreendidos 

como tipos de formas simbólicas, isto é, como “uma ampla variedade de fenômenos 

significativos”, que podem partir de “ações, gestos e rituais, até manifestações 

verbais, textos, programas de televisão e obras de arte” (Ibid., p. 183). As formas 

simbólicas são ações e falas, imagens, textos e acontecimentos (THOMPSON, 

1995). 
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Portanto, argumentou-se que os portais institucionais turísticos e os 

comentários dos usuários/turistas, apresentados na plataforma do Tripadvisor, 

podem ser entendidos como formas simbólicas passíveis de interpretações. 

 

2.1 O TRANSPARECER DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para a realização dos estudos desta tese, sustentados pela HP, os 

procedimentos metodológicos utilizados são a pesquisa exploratória (DENCKER, 

2007), desenvolvida mediante técnicas de levantamento bibliográfico (STUMPF, 

2006) e documental (MOREIRA, 2006), bem como a estratégia de estudos de casos 

múltiplos (YIN, 2001).  

Opta-se pela pesquisa qualitativa, pois, conforme Dencker (2007, p. 121), ela 

serve para 

 

preencher lacunas no conhecimento; para identificar inconsistência entre o 
que a teoria prevê e o que o resultado da pesquisa registra, ou entre a 
teoria e o resultado de práticas cotidianas e verificação de inconsistência do 
resultado de diferentes pesquisas. 

 

Os dados coletados “nas pesquisas qualitativas são predominantemente 

descritivos. O material obtido nessas investigações é rico em relatos de pessoas, em 

situações e acontecimentos” (DENCKER E VIÁ, 2002, p. 186). O pesquisador 

precisa “prestar atenção no maior número possível de elementos que estão 

presentes na situação estudada” (Ibid). No “estudo qualitativo, a análise de dados 

segue um processo indutivo” (DENCKER E VIÁ, 2002, p. 186). 

Os estudos exploratórios “utilizam grande quantidade de dados de fontes 

secundárias” (DENCKER, 2007, p. 156), além do estudo de casos selecionados e a 

observação informal (Ibid.). A pesquisa exploratória proporciona informações sobre o 

assunto que investigar-se-á, otimizando a delimitação do tema de pesquisa, 

orientando a fixação dos objetivos e descobrindo um novo tipo de enfoque sobre o 

assunto (ANDRADE, 2002). 

O levantamento bibliográfico pode ser compreendido como “um conjunto de 

procedimentos para identificar, selecionar, localizar e obter documentos de interesse 

para a realização de trabalhos acadêmicos e de pesquisa” (STUMPF, 2006, p. 54). A 
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técnica de levantamento bibliográfico será adotada a partir de materiais elaborados, 

como livros e artigos sobre Comunicação, Turismo e Fronteira.  

A análise “das causas, das condições e da frequência de determinadas 

situações sociais, pela observação controlada, é a metodologia indicada para a 

compreensão de problemas, estruturas e sistemas sociais” (DENCKER, 2007, p. 

119). Assim sendo, recorrerá, igualmente, aos documentos públicos, disponíveis nos 

portais turísticos de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este.  

Avalia-se que a busca por tais documentos enriquece o processo teórico e 

auxilia na contextualização do objeto, pois “muito mais que localizar, identificar, 

organizar e avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para 

contextualizar fatos, situações, momentos” (THOMPSON, 1995, p. 276). 

Dencker (2007, p. 119) alerta: “o planejamento das pesquisas qualitativas é 

complexo, uma vez que por sua diversidade e flexibilidade não existem regras 

precisas com aplicabilidade em grande número de casos”. Dessa forma, é relevante 

traçar os procedimentos específicos, podendo, inclusive, ser necessário mudar a 

conduta de pesquisadora quanto a determinadas situações na pesquisa de campo.  

A pesquisa qualitativa pode ser concretizada quando é primordial  

 

preencher lacunas no conhecimento existente; para identificar 
inconsistência entre o que a teoria prevê e o que o resultado da pesquisa 
registra, ou entre a teoria e o resultado de práticas cotidianas; verificação de 
inconsistência do resultado de diferentes pesquisas (DENCKER, 2007, 
p. 121) 

 

Considerada uma técnica qualitativa, acredita-se que a estratégia de estudos 

de casos múltiplos permite integrar um conjunto de ferramentas para levantamento e 

análise de informações. 

Yin (2001, p. 34) afirma que estudo de caso é uma inquirição empírica que 

“investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. 

O autor completa enfatizando que é a estratégia preferida para responder a 

questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e, também, quando o foco encontra-se em fenômenos 

contemporâneos inseridos em contextos da vida real (YIN, 2001). 
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Conforme Benbasat, Goldstein e Mead (1987), o estudo de casos múltiplos é 

útil quando a pesquisa tem a intenção de aprofundar os conhecimentos sobre uma 

realidade para a construção de uma proposição teórica. 

Para um projeto de pesquisa que utiliza como sua estratégia o estudo de 

caso, cinco componentes são importantes: as questões de estudo; as proposições 

de estudo; a(s) unidade(s) de análise; a lógica que une os dados; às proposições e 

os critérios de interpretação das descobertas (YIN, 2001). 

Segundo Yin (2001), uma unidade de análise corresponde a um caso. Pode 

ser um evento, uma entidade, um indivíduo, uma decisão, um programa, um 

processo de implantação de alguma coisa em uma organização ou uma mudança 

organizacional.  

O estudo de caso possibilita compartilhar conhecimentos. O conhecimento 

não é visto pelo pesquisador como algo acabado, “mas que está sempre em 

construção e, por isso, faz parte de sua função indagar e buscar novas respostas ao 

longo da investigação” (DUARTE, 2006, p. 233). 

Yin (2001) considera que os estudos de caso teriam que tratar tanto “do 

fenômeno de interesse quanto de seu contexto, produzindo um grande número de 

variáveis potencialmente relevantes” (Ibid., p. 71). Assim, “cada caso em particular 

consiste em um estudo completo, no qual se procuram provas convergentes com 

respeito aos fatos e às conclusões para o caso” (YIN, 2001, p. 72). 

Cabe ressaltar que o estudo de caso “deve ter preferência quando se 

pretende examinar eventos contemporâneos, em situações onde não se podem 

manipular comportamentos relevantes” (DUARTE, 2006, p. 219). Também é preciso 

considerar que “os estudos de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não 

a populações ou universos” (DUARTE, 2006, p. 221). 

Além disso, um adequado estudo de caso deve utilizar o maior número 

possível de fontes de evidências (YIN, 2001). É recomendável o estudo de caso na 

“fase inicial das investigações, para a construção de hipóteses ou reformulação do 

problema. Possibilita grande flexibilidade, mas não permite a generalização dos 

resultados” (DENCKER, 2007, p. 155). 

A formulação de bases teóricas preliminares é essencial para a realização de 

um estudo de caso. De acordo com Yin (2001), mesmo um estudo exploratório deve 

apresentar os pressupostos teóricos que irão nortear a investigação. 
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A análise discursiva nesta pesquisa é realizada através da metodologia 

CIDTUR - Comunicação Institucional Digital Turística – (BARRETTO, 2011) aplicada 

aos portais turísticos institucionais, sendo complementada pelos comentários dos 

usuários/turistas sobre as atrações das cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e 

Ciudad del Este na plataforma Tripadvisor.   

Ao relacionar o método da HP (THOMPSON, 1995) com as estratégias 

metodológicas, espera-se desenvolver uma metodologia hermenêutica-dialética. 

Isso é, a construção de conhecimento “por meio de regras para alcançar a verdade, 

a qual é contrastada e comparada dialeticamente com a ajuda de um conhecimento 

sobre o qual existe consenso” (DENCKER, 2007, p. 124). 

Assim sendo, acredita-se que a realidade da Tríplice Fronteira de Brasil – 

Argentina – Paraguai não pode ser compreendida separada de seu contexto 

histórico, econômico, cultural e social.  

 

2.2 ESTADO DA ARTE: APROXIMAÇÕES ENTRE COMUNICAÇÃO E TURISMO  

 

Para este estudo, em relação ao estado da arte do tema “Comunicação e 

Turismo” no Brasil (palavras-chave desta pesquisa), foi realizada pesquisa na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTB), no portal de Periódicos 

da Capes (PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES, 2018) e no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes (CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES, 2018), 

durante os dias 21 a 22 de janeiro de 2018. 

O foco eram trabalhos/análises onde a abordagem do Turismo foi relacionada 

com a Comunicação, no período de 2005 a 2017, no sentido de oferecer a 

compreensão do que seja tal atividade para melhor entendimento deste enfoque, 

junto aos objetivos da pesquisa. Dentro do cenário interdisciplinar no qual o Turismo 

se situa, foram encontradas 163 dissertações e teses na BDTB (de diversos 

programas de pós-graduação, em sua maioria de Comunicação), além de 594 

artigos (‘periódicos revisados por pares’) no Portal da CAPES e 9.653 registros no 

Banco de Teses da CAPES, alguns já apontados na busca da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações.  

Nesta segunda década do século XXI, o Turismo como formação universitária 

é relativamente recente e ainda faz parte de outros departamentos, principalmente 

de Comunicação, Administração e Geografia, tratando-se de pesquisas 
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interdisciplinares. Em sua grande maioria os trabalhos estão vinculados às áreas de: 

planejamento e mapeamento de uma localidade; segmentos turísticos como Turismo 

rural, sexual, religioso; economia e marketing; cultura vinculando a identidade 

cultural de determinadas localidades; sustentabilidade e meio ambiente. 

Alguns destaques são: o Professor Doutor Rudimar Baldissera (UFRGS), que, 

entre 2005 e 2010, escreveu textos sobre Comunicação Turística e suas interfaces, 

vide o artigo “Comunicação Turística”, na Revista Rosa dos Ventos. Em 2010, a 

dissertação de Mestrado em Geografia na UFRGS de Maurício Ragagnin Pimentel 

sobre “Cataratas do Iguaçu: experiências e registros de uma paisagem turística” 

contextualiza sobre o Turismo como produto de uma processualidade histórica 

marcada pela contingencialidade (PIMENTEL, 2010). 

A Mestre em Ciências da Comunicação pela USP, Fabiana Nogueira Chaves, 

que pesquisou, em 2011, a partir das festas da comunidade de Lavras Novas, em 

Minas Gerais, o crescimento do Turismo na região e a sua relação com os veículos 

de Comunicação de massa. A Mestre Fabiana Chaves abordou, em sua dissertação 

de Mestrado na Universidade de São Paulo, o tripé de identidade cultural, mídia e 

Turismo, exemplificado nas festas populares (CHAVES, 2011). 

O Professor Doutor Flávio Paim Falcetta, que, em 2008, em sua tese de 

Doutorado em Comunicação Social na PUCRS, pesquisou sobre as estratégias de 

Comunicação sob a ótica da Comunicação turística, com estudo de caso comparado 

de França e Brasil (FALCETTA, 2008). A Mestre Renata Cristina Nascimento 

Henriques Sousa, com a pesquisa no Mestrado em Comunicação e Semiótica da 

PUCSP, em 2012, que abordou a construção afetiva da experiência de viajar a partir 

dos contratos de Comunicação da revista “Viagem e Turismo”, trazendo as teorias 

de consumo de Lipovetsky e Bauman (SOUSA, 2012). 

Outro destaque é a pesquisa da Mestre Fernanda Miron Jappe, de 2005, no 

Programa de Pós-graduação em Extensão Rural da UFSM, com a abordagem do 

Turismo rural e os meios de Comunicação do município de São José dos Ausentes 

(JAPPE, 2005). 

A tese de Doutorado de Caio Luiz Cibella de Carvalho, de 2009, na ECA/USP, 

trouxe o tema de políticas públicas no Turismo brasileiro, a partir do olhar sob a 

cidade de São Paulo e a construção de sua identidade turística (CARVALHO, 

2009a).  
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A dissertação de Mestrado Profissional em Turismo da UNB, de Sérgio Flores 

de Albuquerque, no ano de 2009, abordou os princípios orientadores para a 

divulgação de material promocional de destino turístico dentro da Comunicação para 

a Sustentabilidade (ALBUQUERQUE, 2009). 

Abordando a questão da sustentabilidade, a tese de José Guilherme de 

Almeida, da ECA/USP, em 2006, apresenta o estudo de caso de Campos de Jordão 

e seu desenvolvimento sustentável como elemento definidor das ações dos 

organizadores do Turismo da região (ALMEIDA, 2006). 

Em 2007, a tese de Gloria Maria Widmer, da ECA/USP, questiona quais 

efeitos o título de Patrimônio da Humanidade pode gerar sobre o Turismo de 

determinada localidade, especificamente em Fernando de Noronha (WIDMER, 

2007). Outra pesquisa relativa ao patrimônio natural, cultural e antropológico é a 

dissertação de Mestrado, na ECA/USP, de Maria Cristina Caponero, no ano de 

2007, que desenvolve sobre a imagem do Brasil na Itália (CAPONERO, 2007). 

Há análises relevantes em programas de Pós-graduação em Geografia, 

como, por exemplo, a tese de Eduardo Hack Neto, do ano de 2012, na UFPR, que 

desenvolve sobre as percepções turísticas do destino Foz do Iguaçu, pautando 

através do real e imaginário (NETO, 2012). 

A dissertação desta pesquisadora intitulada “A comunicação institucional 

digital no turismo: um estudo sobre os portais turísticos de Brasil e Espanha”, 

defendida em 2011, no Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da 

PUCRS, relaciona Comunicação digital com Turismo, apresentando a CIDTUR 

(Comunicação Institucional Digital Turística), metodologia específica para portais 

turísticos (BARRETTO, 2011). 

Mesmo com outras palavras-chave, destaca-se a tese, de 2006, 

“Globalização, Turismo de fronteira, identidade e planejamento da região 

internacional de Corumbá/MS”, de Doutorado em Geografia Humana da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, de Roberto Ortiz Paixão, que, a 

partir da região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, discorre sobre o planejamento 

regional de Turismo em áreas de fronteira (PAIXÃO, 2006a).  

Outra dissertação encontrada com diferentes palavras-chave (distintas de 

Comunicação e Turismo), foi a de Monica Resende de Oliveira, de 2005, que 

pesquisou sobre a mídia impressa na Tríplice Fronteira, especificamente o jornal 

local “A Gazeta do Iguaçu”. Vinculada ao programa de pós-graduação em 
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Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, a pesquisa teve 

como objetivo analisar as características da mídia local e a incidência de notícias 

sobre a fronteira (OLIVEIRA, 2005).  

Ressalta-se também a pesquisa da Mestre Thays Cristina Domareski, que 

estudou, em 2011, em sua dissertação de Mestrado em Turismo e Hotelaria na 

Universidade do Vale do Itajaí, a competitividade das destinações turísticas 

enfocando em Foz do Iguaçu. Trazendo os modelos, planejamento e gestão de 

destinos, a análise abordou matrizes de indicadores de competitividade 

(DOMARESKI, 2011). 

A dissertação “Porto Alegre no Instagram: traços do imaginário 

contemporâneo da cidade”, defendida em 2015, por Marcela Leal Donini, no 

programa de pós-graduação em Comunicação Social da PUCRS, explicou a partir 

da sociologia compreensiva como os espaços complexos das tecnologias de 

comunicação permitem novas formas de experimentar a cidade, compondo novos 

imaginários urbanos (DONINI, 2015). 

No ano de 2016, salienta-se a dissertação de mestrado no Programa de pós-

graduação em Administração de Organizações da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, de 

Flávio Notomi Kanazawa, denominada “Comunicação digital da Marca Brasil: uma 

avaliação da experiência de navegação de usuários estrangeiros no portal Visit 

Brasil”, que avaliou a experiência de navegação de usuários estrangeiros nos 

conteúdos do portal (KANAZAWA, 2016).  

Em 2016, Roberta Marques de Sousa, da Universidade Federal do Paraná, 

desenvolveu, no programa de pós-graduação em Turismo, a dissertação sobre 

“Análise das ações de promoção de Miami como destino turístico pelo Greater Miami 

Convention and Visitors Bureau”, em que apresenta e analisa como a informação 

turística influencia na promoção de localidades como destinos turísticos (SOUSA, 

2016). 

Também em 2016, a tese “Midiatização das práticas turísticas: estudo de 

caso sobre o site Tripadvisor e a página Trip Tips”, de Natália de Sousa Aldrigue, no 

programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da UNISINOS-RS, 

abordou sobre as práticas turísticas e o enfoque comunicacional no contexto da 

midiatização, percebendo o turista como ator e elaborador das estratégias no circuito 

da oferta turística (ALDRIGUE, 2016). 
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Em 2017, a dissertação de Andréia Ramos Machado, no programa de 

Comunicação Social da PUCRS, intitulada “O turismo nas mídias digitais: contratos 

enunciativos com o turista da atualidade”, utilizou a análise de discurso de posts nos 

blogs “Viaje na Viagem”, “360 Meridianos” e “Esse Mundo é Nosso” para verificar a 

ideia de consultores de viagens e como estas publicações estão se dirigindo ao 

turista. Foi considerado sua instância de produção, seu contexto enunciativo e os 

contratos propostos pelo discurso em questão (MACHADO, 2017).  

Destaca-se outra dissertação na área de Comunicação. Em 2017, na 

Universidade Federal de Juiz de Fora: Vanessa Tonelli da Silva pesquisou a partir 

da semiótica “O Turismo e a reconfiguração de linguagem no ciberespaço: uma 

análise do portal Visit Brasil” considerando a imagem do país em fotografias 

produzidas pelos turistas e como ocorrem as percepções neste sentido (SILVA, 

2017). 

Ao concluir este Estado da Arte, percebe-se que, até janeiro de 2018, não 

existiam estudos brasileiros voltados para o Turismo e a Comunicação, 

especificamente no ambiente da Tríplice Fronteira - Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e 

Ciudad del Este no âmbito de pesquisas para teses de Doutorado.  

Isso pode ser considerado um incentivo à presente investigação. A grande 

maioria das pesquisas se desenvolve a partir de um estudo de caso, ou de uma 

localidade ou de uma situação turística. 

A crescente competitividade de destinos turísticos pode proporcionar espaço 

a novos enfoques de pesquisa e apresentação de conceitos. Visto que o Turismo, 

enquanto fenômeno complexo, interage e solicita transformações e (re)arranjos, 

inclusive com a Comunicação. Além disso, avalia-se que os espaços de fronteira 

interessam pesquisadores, porque estimulam os indivíduos na busca pelo novo, por 

despertarem a curiosidade e o ímpeto de ampliar territórios e conhecimentos. 

 



43 

3 DIÁLOGOS ENTRE A COMUNICAÇÃO E O TURISMO NO AMBIENTE DE 

FRONTEIRA 

 

Comunicar “é transmitir e levar alguém a conhecer algo” (CHIAS, 2007, p. 

185). A Comunicação no Turismo pode ser “empreendida tanto pelos órgãos 

governamentais como por empresas privadas, com objetivos de formas e amplitudes 

diversas” (RUSCHMANN, 2002, p. 61). 

A Comunicação “não é um ato artístico livre, mas uma atividade derivada de 

objetivos e conteúdos estratégicos do destino” (CHIAS, 2007, p. 189).  

Voisin (2006, p. 103) alerta para a questão sobre a qual 

 

[...] os estudos de comunicação já dispõem de um corpo teórico 
considerável, o conhecimento construído sobre o turismo apresenta ainda 
muitas lacunas – que vão sendo progressivamente preenchidas pela 
simples necessidade pragmática no sentido de apoiar o desenvolvimento 
dessa atividade tão promissora do ponto de vista econômico e social. 

 

A Comunicação “dirigida à demanda turística, potencial e real, constitui tarefa 

bastante complexa” (RUSCHMANN, 2002, p. 61). Ela deve ser “empreendida 

visando atingir um grande número de pessoas, em regiões ou países de estruturas 

socioeconômicas e culturais diversas” (Ibid.). 

O Turismo é um campo de estudo fértil uma vez que “permite certo 

aprendizado não apenas pela experiência da peregrinação, mas também através do 

consumo das representações que lhe são dispostas para contraste” (WAINBERG, 

2003, p. 78). Consequentemente, “o turismo é mágico e funciona. É excitante, é 

rápido, atende às necessidades e é de fácil digestão” (Ibid. p. 79). Cada cidade fala 

diferentemente, a cidade é o lugar do olhar (WAINBERG, 2000). Assim, “o olhar se 

fixa numa seleção de diferenças que provocam e que se tornam elas próprias a 

razão mesma da peregrinação” (Ibid. p. 15). 

Acredita-se que o Turismo une, em uma ampla rede, pessoas que na maioria 

das vezes não se conhecem, a fim de prestar ao turista os serviços requeridos em 

atendimento ao seus desejos e necessidades. Quando o indivíduo opta por viajar é 

porque ele tem múltiplas motivações (busca por lazer, conhecimento, ócio, trabalho, 

entre outros) e na maioria das vezes busca sonhos, que foram intensificados por 

alguma forma prévia de Comunicação ou por outra pessoa. Ao retornar de uma 

viagem, o turista traz consigo uma bagagem cultural que passa adiante, seja através 
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de fotos/vídeos ou escrevendo sua opinião em um site de turismo e/ou rede social. 

Ele pode ser percebido como sujeito ativo que deduz a realidade exposta e que tece 

opinião a respeito, posicionando-se como gestor sobre a definição da prática 

turística. 

A Comunicação intercultural que o Turismo proporciona objetiva “facilitar na 

melhor das hipóteses, a interação, e na pior, a tolerância4” (WAINBERG, 2003, 

p. 20). Para um turista interessar-se sobre determinado atrativo turístico, ele 

necessita “seguir um processo baseado primeiro em conhecer e compreender algo 

do destino e depois avaliá-lo, o que levará finalmente a agir” (CHIAS, 2007, p. 189).  

A Comunicação e o Turismo possuem um ponto em comum: eles formam 

mais campos científicos do que disciplinas fechadas. Confia-se que são possíveis 

algumas abordagens sobre estes dois domínios, como sociológica, histórica, 

jurídica, econômica. Desta forma, é necessário ter uma visão interdisciplinar.  

 

3.1 ABORDAGENS SOBRE A COMUNICAÇÃO NO TURISMO 

 

A noção de Comunicação compreende uma multiplicidade de sentidos e 

significados. Os processos de Comunicação promoveram o interesse de ciências 

diversas, que buscam novos entendimentos para área (MATTELART, 1999). 

A Comunicação Turística é um processo desenvolvido visando atingir 

pessoas, em regiões ou países de estruturas socioeconômicas e culturais diversas5. 

A Comunicação tem no Turismo “um campo fértil para se fazer presente” 

(FALCETTA, 2008, p. 265). 

Entre os fatores que influenciam esse processo, está a forma como as 

mensagens são comunicadas, através de qual canal ou veículo. Para Ruschmann 

(2002, p. 62), na chamada Comunicação Turística é fundamental “considerar o 

processamento das informações que o turista recebe e como elas são 

compreendidas”. 

A Comunicação Turística é um processo desenvolvido visando atingir 

pessoas, em regiões ou países de estruturas socioeconômicas e culturais diversas. 

                                                           
4 Assimila-se tolerância além da simples curiosidade pelo estranho. É “simplesmente, consciência de 
que há outros seres distintos. E que sua presença próxima não poderá ser evitada” (WAINBERG, 
2003, p. 20). 
5 Cabe ressaltar que, sendo um assunto ainda pouco explorado, a Comunicação Turística é uma 
temática carente de contribuições teóricas, que possibilitem leituras, análises e discussões. 
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Baldissera (2007) entende que ela abrange toda a comunicação que se materializa 

em diferentes lugares, constituindo tanto os processos formais como os informais, 

ou seja, é o “processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações 

de Turismo” (Ibid., p. 8). 

Um atrativo, um produto ou um destino existem somente se os turistas forem 

informados de sua existência. Caso contrário, permanecerá com a potencialidade 

turística, ou seja, será conhecido apenas por aqueles que chegarem até ele, mesmo 

sem saber de sua existência (BALDISSERA, 2007). Pela Comunicação essa 

potencialidade turística pode assumir um caráter turístico legítimo. Um local pode 

reverter seu declínio e vivenciar renascimento e revitalização, mediante 

planejamento estratégico de Comunicação e Marketing. 

É necessário desenvolver planejamentos de Comunicação para cada público, 

objetivando identificar a troca que desejamos alcançar: “dar a conhecer; fazer 

compreender; gerar atitude; gerar predisposição; criar valor; vincular” (CHIAS, 2007, 

p. 193). A decisão sobre as ações de Comunicação correspondentes a cada público-

alvo “baseiam-se no conhecimento detalhado de seus hábitos de informação, nos 

estudos de difusão dos meios, oportunidades de contrato e no orçamento possível” 

(Ibid.). 

Voisin (2006, p. 102) afirma que “há que se investir na imagem, encontrar as 

singularidades, as vantagens, a ‘diferença’ - a marca distintiva do lugar que o faz 

especialmente atrativo” e ainda destaca: “o turismo ‘vende’ cidades, sítios e produtos 

específicos, então é imperativo comunicar, e da forma mais atraente e eficaz 

possível a fim de aumentar a clientela” (Ibid.). 

Pode-se tipificar a situação do destino em quatro situações (CHIAS, 2007): o 

destino é desconhecido ou possui um conhecimento muito limitado no mercado; a 

denominação do destino é conhecida, porém sua descrição é quase nula; o destino 

é conhecido e sua descrição é estereotipada e, por último, o destino é conhecido, no 

entanto tem uma imagem concentrada em um produto, como por exemplo as 

Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú.  

Considera-se que a Comunicação Turística pode ser o principal suporte para 

um destino turístico bem acolher o turista. O termo sustenta o acolhimento turístico6. 

                                                           
6 O acolhimento turístico pode ser conceituado como o reconhecimento e a hospitalidade que um 
destino turístico dedica a seus visitantes, através da receptividade de seus habitantes, do 
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Duas posições tradicionais da Teoria da Comunicação aparecem sistematicamente 

na Comunicação Turística: os emissores e receptores. Os organismos oficiais de 

Turismo – mundiais, nacionais, regionais, locais – e os setores privados, comerciais 

e associativos são os emissores e os receptores seriam os turistas atuais ou 

potenciais.  

O Turismo “não se impõe; constrói-se com a comunidade, através da 

Comunicação ampla e verdadeira” (BALDISSERA, 2010, p. 14). Desta maneira, 

“caso se criem os espaços e se estimule a participação, a comunidade, aos poucos, 

tenderá a responder ao chamado” (Ibid.). 

Sob essa perspectiva, não basta entender somente o que é relevante para o 

destino turístico, no que tange ao fluxo de informação. Mais que isso, é necessário 

buscar identificar a existência de uma atmosfera de interação entre os indivíduos 

envolvidos nas ações comunicacionais.  

Na Comunicação Turística, o emissor está na origem da Comunicação e o 

receptor na chegada. Porém, em alguns momentos, o emissor da Comunicação 

Turística é o receptor do turista e o receptor da Comunicação Turística é o emissor 

do turista. Essa dupla atribuição só reforça a ideia-mestre de que todos somos, ao 

mesmo tempo e em diferentes graus, emissores e receptores (BOYER; VIALLON, 

1994). 

No Turismo, de certa forma, pode-se dizer que em um destino turístico todos 

os envolvidos com a atividade são emissores de mensagens turísticas (BOYER; 

VIALLON, 1994). O próprio turista é um emissor de mensagens, pois envia cartões 

postais, fotografa, posta comentários e fotos nas redes sociais, compra souvenires, 

comenta sobre a viagem com familiares e amigos. 

A Comunicação Turística “toca as imagens identitárias de um território, a 

memória coletiva e social de um povo” (VOISIN, 2006, p. 104). Ela trata de 

representações difundidas a diversos títulos e que devem ter repercussões 

significativas sobre o(s) olhar(es) que as comunidades receptoras dirigem a si 

mesmas diante dos visitantes (VOISIN, 2006). 

A Comunicação Turística, portanto, caracteriza-se por: 

 

                                                                                                                                                                                     
planejamento e organização de sua infraestrutura turística, além da qualidade dos serviços prestados 
(ABUMANSSUR, 2003). 
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promover e propagar ideias, persuadir e seduzir, visando o consumo de um 
produto/serviço; informar; formar ações de comunicação que visam ao 
desenvolvimento/qualificação de pessoas para atuarem na área ou servirem 
de suporte para a área); qualificar os relacionamentos e pré-dispor a ações 
de colaboração; visar o comprometimento das pessoas; 
sensibilizar/conscientizar (exemplo das diferentes campanhas de 
sensibilização para o Turismo e para a necessidade 
preservação/conservação dos patrimônios natural e histórico-cultural) 
(BALDISSERA, 2007, p. 9). 

 

Segundo Baldissera (2007), a Comunicação Turística deve estar imbuída de 

uma preocupação dialógica, em que a fala não ocorra somente por meio da 

Comunicação oficial dos setores público e privado quanto à divulgação, promoção e 

comercialização de produtos e serviços em Turismo, mas, sim, com todos atores 

envolvidos no setor. Porém, nem sempre essa Comunicação ocorre de forma 

dialógica entre setores público e privado com a população local, a qual sofre os 

impactos (negativos ou positivos) dessa atividade. Na maioria das vezes, essa 

Comunicação se limita a divulgar o destino turístico, sem “uma gestão de 

comunicação e relacionamento em seu sentido integrado” (BALDISSERA, 2007, 

p. 9). 

A Comunicação, ao desempenhar um papel estratégico para a promoção e o 

desenvolvimento do Turismo, “necessita ser administrada com cautela e objetividade 

evitando se inserir nas categorias de duvidosa utilidade” (FALCETTA, 2008, p. 95). 

Abordar sobre a Comunicação Turística é mais do que associar dois conceitos: 

 

Com efeito, o uso imoderado que é feito da palavra comunicação tem por 
consequência um campo tão vasto de significações que o grande público 
não consegue entender. O extraordinário desenvolvimento da comunicação 
impôs as noções de emissor e de receptor, de mensagem, de imagem...Em 
nossa época, o marketing não elucida muito a situação. No emaranhado de 
neologismos e modismos, é preciso então ser uma espécie de clarividente 
(BOYER; VIALLON, 1994, p. 3). 

 

Chazaud (1999) apresenta seu diagnóstico, identificando a existência de 

quatro tipos de Comunicação Turística: 

a) o primeiro tipo de comunicação destaca o destino: quem anuncia parte do 

pressuposto que as ofertas de produtos (o mar e o sol, a montanha e a neve, uma 

metrópole e sua cultura urbana) ligadas aos lugares turísticos promovidos são 

implicitamente conhecidas do público. Pressupõe-se, com frequência, nesse tipo de 

comunicação que, para o consumidor, o valor do produto pré-existe à publicidade 

que é feita; 
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b) o segundo tipo de comunicação privilegia o produto, desconectado de sua 

base territorial. Nesse tipo de comunicação há uma procura para criar valor; a 

destinação torna-se secundária, ficando de lado, mesmo frente ao produto ou à 

marca. O consumidor escolhe a marca e a promessa de um produto sem mesmo 

conhecer a destinação, como, por exemplo, os parques temáticos que comunicam o 

seu produto e não a localidade; 

c) o terceiro tipo de comunicação, limitado às coletividades territoriais e a 

seus satélites [escritório de turismo, comitê estadual de turismo, comitê regional do 

turismo]: privilegia, prioritariamente, os desempenhos de uma organização por meio 

de um efeito espelho; a coletividade se olha por meio das suas formas de 

comunicação esquecendo que seu público-alvo é diferente; ela pode mesmo 

confundir a comunicação e os cartazes políticos dando o esforço máximo de 

maneira mais ou menos obscura valorizando as performances de um eleito; 

d) um quarto tipo de comunicação tenta fazer coincidir um destino e um 

produto em uma única promessa de venda. 

Para Falcetta (2008, p. 102), “a questão de fundo é saber comunicar sobre 

um destino, indicando a sua posição geográfica e os atrativos disponíveis para 

despertar a vontade, o desejo de ver, visitar, permanecer e voltar é suficiente”. Esse 

é o desafio atual para as inúmeras localidades, que se confrontam cada vez mais no 

mercado turístico com uma concorrência acirrada. O autor completa:  

 

o desafio às localidades é, na maioria das vezes, torná-las visíveis, ainda, 
mais quando sua opacidade é consagrada, lançando mão dos recursos 
estratégicos direcionados a valorizar [ou visualizar] a imagem do destino, 
criando uma marca que cumpra a sua função: a rapidez com que se associa 
um logotipo a localidade deve ser imediata (FALCETTA, 2008, p. 103). 

 

Boyer e Viallon (1994, p.4) enfatizam que “a comunicação turística é uma 

prévia [conhecer as tendências]; a imagem é a origem e a decisão de deixar seu 

domicílio, uma preliminar [antecede o principal]”.  

Ruschmann (2002) considera algumas condições para que a mensagem no 

processo comunicacional seja eficaz É necessário: captar a atenção para o 

produto/serviço; conter sinais comuns, que se referem ao campo de experiências 

partilhadas entre o turista e emissor das mensagens e despertar necessidades 

latentes, “o conteúdo da mensagem deve estar ajustado à personalidade do público-
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alvo sugerindo formas de satisfação de suas necessidades” (RUSCHMANN, 2002, 

p. 62). Os anseios, desejos e sonhos materializam-se para serem vendidos.7 

No atual contexto, a Comunicação Turística aparece em dois tipos: paga pela 

entidade turística, a publicidade, ou é decidida com toda independência pela mídia, a 

informação (FALCETTA, 2008). O autor (2008, p. 114) pondera que a prática mostra 

que a maioria dos espaços, destinados ao turismo, é “direta ou indiretamente paga 

pela entidade, seja sob a forma de publicidade, de reportagens públicas (a pedido / 

matérias pagas) ou artigos escritos após a estada de jornalistas”. 

Porém, Boyer e Viallon (1994) apontam que uma das mais comentadas 

maneiras de Comunicação Turística é a chamada ‘comunicação pessoa-pessoa8’, 

que tem a relação custo/benefício baixa, sendo benéfica para a imagem do destino 

turístico.  

Por fim, concorda-se com Voisin (2006, p. 106) quando sustenta que o campo 

da Comunicação Turística é efetivamente vasto: “são múltiplos emissores que 

comunicam através de inúmeros meios”. Logo, os ecos de  

 

um sítio de turismo se espalham por espaços incontroláveis e essas 
mensagens fragmentadas, multiplicadas, veiculam imagens e 
representações que deveriam, em princípio, corresponder à realidade 
cotidiana de um território e de sua gente (VOISIN, 2006, p. 106). 

 

É próprio da Comunicação contribuir para a concepção ou alteração de 

significados que as pessoas atribuem às coisas. Através de suas modificações, a 

Comunicação colabora na transformação das crenças, dos valores e dos 

comportamentos. 

A Comunicação turística vai além da promoção do destino, pois precisa 

persuadir o turista e propiciar narrativas, as quais, mais tarde, podem converter-se 

na imagem do local, promovendo trocas culturais entre os visitantes e aqueles que 

os recebem. A mesma pode atuar no fomento de práticas, para proteção do meio 

ambiente e também do patrimônio histórico. Trata-se de um processo complexo e 

multidirecional.  

                                                           
7 Eficaz, segundo Kunsch (2003, p. 205), está ligada a resultados e precisa “escolher alternativas e 
ações corretas, usando para tanto conhecimento e criatividade para fazer o que é mais viável e 
certo”. Portanto, a mensagem precisa ser acessível e clara. 
8 Podem ser consideradas atividades que têm um contato direto com a clientela (o guia, o hoteleiro, o 
proprietário do restaurante, entre outros). Eles sabem que os clientes satisfeitos irão retornar e fazer, 
por conta própria, a promoção turística do lugar. 
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A Comunicação Turística pode ser apresentada e/ou representada através 

dos mais variados elementos, como a materialidade dos patrimônios arquitetônicos 

urbanos ou rurais, o acervo de instituições culturais, entre elas os museus ou 

centros culturais, o artesanato, a gastronomia. Manifesta-se, também, através dos 

patrimônios imateriais como a linguagem vernácula e os sotaques, as roupas, os 

saberes e os fazeres característicos, e também por seus folclores em geral, incluindo 

músicas, cantos e danças regionais. E assim comunicam ao turista, as 

singularidades e atrativos da localidade em que ele está ingressando. 

 

3.1.1 Comunicação Digital no Turismo 

 

A primeira rede de computadores entrou em funcionamento em 1969, aberta 

aos centros de pesquisa que colaboravam com o governo americano, mas os 

cientistas começaram a usá-la para suas próprias comunicações, tornando-se difícil 

separar as pesquisas com fins militares das comunicações científicas da época, 

tendo sua divisão estabelecida somente em 1983 (CASTELLS, 2008).  

No final dos anos 1980, com o surgimento dos primeiros provedores de 

acesso, a internet se tornou mais acessível. Alguns anos mais tarde, quando a 

tecnologia digital permitiu a utilização de todos os tipos de mensagens que incluíam 

som, imagens e dados, criou-se uma rede que gerou as condições tecnológicas para 

a Comunicação global. O surgimento da internet foi significativo também para o 

segmento do Turismo. Devido ao fato do “produto” turístico ser intangível, não 

podendo ser examinado antes da compra, informação é peça fundamental no setor. 

Outras formas de relacionamentos entre os destinos e seus públicos passam 

a existir, ocorrendo “uma reelaboração do caráter simbólico da vida social provocada 

pelas tecnologias, que reordenam as relações espaço-temporais e provocam um 

deslocamento da experiência do indivíduo do local efetivo de vivência” 

(BARICHELLO, 2009, p. 339). 

O processo de Comunicação digital nas organizações necessita ser 

compreendido de uma maneira mais aprofundada e não somente para “simples 

existência de um sítio na internet ou a uma comunicação interna feita por meio do 

correio eletrônico” (CORRÊA, 2009, p. 321). Dessa forma, as opções tecnológicas 

precisam ser planejadas e aplicadas de maneira adequada (e direcionada) para a 

organização e os seus respectivos públicos.  
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O surgimento dos meios digitais possibilita “novas formas de comunicação e 

demandam a reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo tempo que 

amplificam potenciais pouco explorados” (PRIMO, 2008, p. 9). A Comunicação 

Digital “faz com que as informações não apenas se encontrem na tela que comunica 

a experiência, mas se transformem na própria experiência” (BARICHELLO, 2009, 

p. 346). 

Alocados na Comunicação Digital, os portais aparecem como uma estratégica 

alternativa na integração da organização com os seus públicos. Freitas (2004, p. 27) 

considera que o portal “traz funcionalidade de oferecer acesso simplificado às 

informações e aplicações para as mais diversas comunidades existentes dentro e 

fora da organização”.  

Os portais têm como finalidade “a eficiência e a busca pela vantagem 

competitiva nos espaços organizacionais, intensificando a relação entre as 

organizações e seus públicos” (SOARES, 2007, p. 95). Assim, é necessário o 

estabelecimento de uma proximidade com esses públicos; compreendida, muitas 

vezes, como uma “proximidade virtual”. 

Entende-se que os portais possuam vantagens relevantes para o turista, pois 

oferecem as informações em um ambiente customizado e personalizado (SOARES, 

2007). Além disso, o portal apresenta a ampliação na produtividade e na economia, 

auxiliando os processos de tomada de decisão.  

Essa “proximidade virtual” transforma os limites organizacionais. Lévy (1996, 

p. 25) considera que “os limites não são mais dados. Os lugares e tempos se 

misturam. As fronteiras nítidas dão lugar a uma fractalização das repartições. São as 

próprias noções de privado e de público que são questionadas”. Wolton (2010, p. 37) 

completa: “com a internet, se tem a impressão de sair das instituições e das suas 

limitações. Tudo parece possível”. Portanto, essa “intimidade” e imersão que os 

usuários podem ter através da Comunicação Digital, necessitam ser bem 

aproveitadas pelas organizações.  

Acredita-se que os portais turísticos desempenham um papel relevante nessa 

proximidade. Alinhamento com a cultura e identidade do destino, fácil acesso, 

informações e notícias atualizadas, boa linguagem, espaços para interatividade com 

o usuário são alguns itens essenciais para o estabelecimento de uma “proximidade 

virtual”. 
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Lévy (1996) destaca outro ponto relevante sobre a Comunicação Digital. O 

autor afirma que “no mundo digital, a distinção do original e da cópia há muito 

perdeu qualquer pertinência. O ciberespaço está misturando as noções de unidade, 

de identidade e de localização” (Ibid, p. 48). Assim sendo, muitas vezes, não é 

possível reconhecer os verdadeiros aspectos identificatórios do destino em seu 

portal. As novas tecnologias modificam as relações humanas e sociais (WOLTON, 

2010. LÉVY, 1996) e, consequentemente, o ambiente turístico passa por 

transformações para se adaptar a esse novo contexto.  

Fatores como a informação real, rápida e constante minimiza as barreiras do 

tempo, tornando passado, presente e futuro interações de uma mesma mensagem, 

trazendo o tempo intemporal (BARICHELLO, 2009).  

É preciso aproveitar a Comunicação Digital enquanto “potencialização da 

interatividade com os públicos e a convergência de ações possíveis em um mesmo 

dispositivo de comunicação” (Ibid., p. 351). 

Wolton (2010) avalia que a Internet tem a capacidade de invenção, 

disponibilidade a todos e possui fraca presença de barreiras sociais e culturais. 

Entretanto, o autor pondera que “os homens sempre tiveram a necessidade de se 

comunicar e de se relacionar uns com os outros” (Ibid, p. 9). E para isto acontecer, 

“as necessidades crescem com o nível sociocultural, e a rede doméstica permite 

acessar informações de gênero e de natureza diferentes” (Ibid, p. 9). 

A emergência de novos espaços de interação9 amplia as possibilidades de 

retorno e a interpretação dos sujeitos organizacionais (BARICHELLO, 2009). Dessa 

forma, “não se trata apenas do sujeito receptor, mas também de um sujeito capaz de 

construir seus próprios espaços de interação” (Ibid., p. 349), sendo interação que 

considera os seres vivos como pensantes e criativos em determinadas relações 

(PRIMO, 2008). 

Primo (Ibid.) discute os processos de interatividade diferenciando-os em 

interações mútuas e interações reativas. Para o autor, as interações mútuas “se 

desenvolvem em virtude da negociação relacional durante o processo” e as reativas 

“dependem da previsibilidade e da automatização nas trocas” (PRIMO, 2008, 

p. 149). Assim, a interação mútua forma um todo global, ocorrendo de forma 

negociada: não é composto por partes independentes, seus elementos são 

                                                           
9 Interação é compreendida como “um processo no qual o sujeito se engaja” (PRIMO, 2008, p. 72). 
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interdependentes. Se um lado é afetado, o sistema modifica-se completamente. 

Avalia-se que os portais institucionais desenvolvam interações reativas, dependendo 

de fórmulas previstas, que viabilizam a própria interação. As relações ocorrem de 

maneira demarcada e são independentes. Por exemplo, se o usuário não acessar 

mais o portal, ele continuará existindo e sendo atualizado pelo menos por um 

período de tempo. Uma interação reativa trabalha em uma interface que tem uma 

série de trocas definidas, tanto quanto ao estímulo quanto a resposta, contendo uma 

(ou mais) proposta(s) de interpretação (PRIMO, 2008). 

A criatividade do design de portais deve estar orientada para a usabilidade, 

que recomenda: agilidade, acesso rápido e regularidade na atualização das 

informações; navegação fácil; ser não-linear; oferecer serviço personalizado; ser 

generoso com links; facilitar a busca de diferentes tipos de conteúdos e propor um 

caminho de recursos econômicos e humanos coerente (CHIAS, 2007). 

O Turismo não irá acontecer se for pensado de forma isolada. A 

complexidade de sua essência necessita interfaces que se complementem 

valorizando o todo. Logo, pondera-se que o portal deixa de ser uma simples 

ferramenta digital e torna-se um canal de Comunicação que pode produzir sentidos 

nos usuários. Por exemplo, ao acessar um portal turístico, o usuário, através de 

textos, imagens e sons, é capaz de produzir diferentes significados para uma 

determinada situação. Dessa forma, o portal seria percebido como um canal de 

Comunicação que produz sentidos, bem como uma forma da organização para 

alcançar seus públicos, enfatizando um processo social e de atribuição de sentidos, 

nutrindo os imaginários de seus usuários. 

 

3.2 O TURISMO E SUAS INTERFACES 

 

O Turismo “se parece com o nevoeiro, ele se insinua por todos os cantos” 

(KRIPPENDORF, 1989, p. 103) e contempla uma sequência objetiva de atos: comer, 

dormir, comprar e visitar. Uma primeira palavra que constitui Turismo deriva do latim 

tornus, significa turno ou movimento. Compreende-se que o Turismo é uma 

atividade capaz de promover o crescimento econômico em cidades e regiões. 

Ignarra (2003, p. 14) considera que o 
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turismo é uma combinação de atividades, serviços e indústrias que se 
relacionam com a realização de uma viagem: transportes, alojamento, 
serviços de alimentação, lojas, espetáculos, instalações para atividades 
diversas e outros serviços receptivos disponíveis para indivíduos ou grupos 
que viajam para fora de casa. 

 

Com caráter altamente competitivo da atividade em virtude dos produtos 

turísticos, da estrutura cada vez mais moderna de transportes permitindo maior 

acesso e do grande avanço tecnológico, consequentemente também das 

comunicações, é no uso das mídias para sua promoção que o Turismo se faz 

essencial. 

O Turismo é caracterizado pela mobilidade. Isso é, “por fluxos de viajantes, 

movimentos de capital, deslocamentos de objetos e trânsito de símbolos” 

(PIMENTEL E CASTROGIOVANNI, 2015, p. 442), que “coloca em evidência uma 

postura de relacionar-se atrelada ao consumo e ao lazer” (SILVEIRA, 2003, p. 78). 

O Turismo de massa como conhecemos, atualmente, teve sua origem em 

1841, na Inglaterra, com a primeira viagem de Thomas Cook em excursão 

organizada. No Brasil, o Turismo como fenômeno social começou depois de 1920 

(BARRETTO, 2007). É possível traçar um marco com a criação da Sociedade 

Brasileira de Turismo, em 1923, que depois se tornaria o Touring Clube (Ibid.). 

Na Antiguidade Clássica, em Roma, pessoas que dispunham de condições 

econômicas, utilizavam-se dos periegeses, que foram os antecessores dos guias 

turísticos atuais. Os periegeses traziam informações das cidades, com detalhes do 

cotidiano, lendas, folclore. Relatos de viagem constituíam as formas comuns de 

guias, com os quais o turista se informava para poder aproveitar o máximo da 

viagem. Por volta do século XVIII, já existiam diversos guias impressos (FALCETTA, 

2008).  

Para Fernandes e Coelho (2002), a atividade turística, tal como ocorre na 

atualidade, é consequência direta do Estado do Bem-Estar Social, que emergiu a 

partir da década de 1930 nos Estados Unidos e Europa. Isso garantiu a redução da 

carga horária dos trabalhadores, o acesso a aposentadorias, férias anuais, além de 

outras conquistas trabalhistas que ampliaram o tempo livre das pessoas, permitindo 

que as classes sociais pudessem desfrutar com mais tempo, rendimento e qualidade 

o lazer, a cultura e também o Turismo. 

O Turismo pode ser definido como a soma de fenômenos e relações 

originados da interação de turistas, empresas, governos locais e comunidades 
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anfitriãs no processo de atrair e receber turistas e outros visitantes (GOELDNER; 

RITCHIE; McINTOSH, 2002). Assim, “o Turismo provém de um movimento de 

pessoas entre vários lugares ou destinos, e de sua estada nesses locais” (COOPER 

et al., 2007, p. 41). 

Wainberg (2003, p. 75) reforça que “movemo-nos porque necessitamos 

vislumbrar a diferença. Não se trata de fenômeno de adição da singularidade alheia, 

mas, como dito, de seu vislumbre”.  

Em geral, “nem o turista, nem o nativo sabem como é, de fato, o universo do 

outro. Eis porque a viagem em geral conduz à confirmação de clichês” 

(KRIPPENDORF, 1989, p. 114). 

Nesse sentido, Urry (2001) observa que a assimilação do ato turístico por 

parte do turista está baseada em lançar um olhar ou encarar conjuntos de diferentes 

cenários, paisagens e cidades que estão fora do que é comum para esse sujeito. A 

formação de seu olhar de turista irá depender das construções sociais e 

experiências pelos quais o indivíduo passou, bem como também de suas origens, 

profissão, família, entre outros. Assim, o olhar do turista é constituído socialmente a 

partir de uma série de valores atribuídos a determinadas práticas turísticas, dos 

lugares em que são exercidas e quem as leva a cabo (URRY, 2001). 

O Turismo é um eficiente meio para: a) abrir novas perspectivas sociais como 

resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região; b) promover a difusão 

de informações sobre uma determinada região, seus valores naturais, culturais e 

sociais; c) integrar socialmente, incrementar a consciência nacional; d) desenvolver 

a criatividade em vários campos; d) promover o sentimento de liberdade mediante a 

abertura ao mundo, estabelecendo ou estendendo os contatos culturais, estimulando 

o interesse pelas viagens turísticas (BENI, 2002). 

Segundo Carvalho e Vasconcellos (2006), uma série de conceitos de Turismo 

foi apresentada por organismos direcionados à atividade e estudiosos dessa 

temática. A Organização Mundial do Turismo (OMT), por exemplo, define Turismo 

como “o deslocamento para fora do local de residência por período superior a 24 

horas e inferior a 60 dias, motivados por razões não econômicas” (2002 apud 

CARVALHO; VASCONCELLOS, 2006, p. 8). 

De acordo com os argumentos de Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002), 

qualquer tentativa de definir o Turismo e descrever completamente sua abrangência 

deve levar em consideração os diferentes grupos que participam dessa atividade e 
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que são afetados por ela. Segundo os autores, estas são perspectivas vitais para 

elaborar uma definição ampla do Turismo: 

 

O turista – busca experiências diversas, satisfações psíquicas e físicas. A 
natureza das suas demandas irá determinar as destinações escolhidas e as 
atividades desenvolvidas. As empresas fornecedoras de bens e serviços – 
os empresários vêem o turismo como uma oportunidade para obter lucros 
ao fornecer os bens e os serviços que o mercado turístico demanda. O 
governo da área – os políticos vêem a atividade turística como um fator de 
riqueza nas economias sob suas jurisdições. Sua perspectiva está 
relacionada com a renda que seus cidadãos podem obter deste negócio. 
Eles também levam em consideração as receitas de moeda estrangeira 
trazidas pelo turismo internacional, bem como as receitas oriundas de 
impostos sobre as despesas turísticas diretas ou indiretas. A comunidade 
anfitriã – a população local geralmente vê o turismo como um fator de 
emprego e cultura. O importante para este grupo, por exemplo, é o efeito da 
interação com o grande número de visitantes internacionais. Esse efeito 
pode ser benéfico, prejudicial ou ambos (GOELDNER; RITCHIE; 
McINTOSH, 2002, p. 23). 

 

Assim, Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) afirmam que o Turismo é a soma 

total do conjunto do setor mundial de viagens, hotéis, transporte e todos os outros 

componentes, incluindo promoção, que atende às necessidades e aos interesses 

dos viajantes. 

A definição oficialmente aceita pela OMT compreende que “o turismo inclui as 

atividades de deslocamento e permanência em locais fora do ambiente de 

residência do visitante, por período inferior a um ano consecutivo, por razões de 

lazer, negócios ou outros propósitos” (GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, 

p. 24). Assim, esta definição exclui as viagens dentro da área de residência, que 

sejam regulares e façam parte da rotina.  

Muitas são as causas do crescimento do fenômeno do Turismo:  

 

o aumento da renda per capita dos países desenvolvidos; o 
desenvolvimento dos meios de transportes; a evolução dos meios de 
comunicações; os sistemas de informações dos agentes de turismo; o 
desenvolvimento da internet; o processo de urbanização; o processo de 
globalização; o crescimento do tempo livre; a automação industrial 
(IGNARRA, 2003, p. 28). 

 

É essencial entender que, qualquer que seja o motivo da viagem, o Turismo 

sempre englobará produtos e serviços que visam satisfazer as necessidades dos 

clientes, no caso, os turistas. 
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Para que uma determinada localidade possa vir a transformar-se em um 

destino turístico de expressão, capaz de absorver fluxos significativos de pessoas e 

capitais, é fundamental planejar o processo de desenvolvimento desta atividade. 

Planejar “não é apenas organizar espaço físico, produtos e serviços. Planejar, hoje, 

significa conduzir o olhar” (GASTAL, 2005, p. 87). Uma prática que envolve, dentre 

outros, aspectos como o trabalho de divulgação do destino, de qualificação da mão-

de-obra e de diversificação e potencialização da oferta turística local. Isso “pode 

produzir melhoria na autoestima da comunidade e, consequentemente, melhoria da 

qualidade de vida da população local” (LEITE, 2011, p. 34). 

Destino turístico é compreendido como  

 

país, região ou estado, cidade ou lugar, com espaço geográfico 
determinado, com características de clima, raízes, infraestrutura e serviços 
próprios; com certa capacidade administrativa para desenvolver 
instrumentos de planejamento; que adquire centralidade atraindo turistas 
mediante produtos perfeitamente estruturados e adaptados às satisfações 
buscadas, graças à valorização e ordenação dos atrativos disponíveis; 
dotado de uma marca e que se comercializa tendo em conta seu caráter 
integral (VALLS, 2006, p. 16). 

 

O Turismo “atua como um vetor de difusão de sensibilidades e sociabilidades 

próprias da modernidade e de uma sociedade tipicamente urbana” (PIMENTEL E 

CASTROGIOVANNI, 2015, p. 451). São “as trocas e as inversões entre espaços 

emissivos e receptivos que fazem o Turismo acontecer” (OLIVEIRA, 2004, p. 97). 

No campo do Turismo, o diálogo com o passado “pode conduzir ao encontro 

de vocações e identidades num processo de redescoberta do mundo, abrangendo a 

identidade do lugar, pondo em cena o valor do patrimônio cultural e natural” (LEITE, 

2011, p. 70). 

A identidade também pode ser comunicada através da gastronomia,  

 

que reflete suas preferências e aversões, identificações e discriminações, e, 
quando imigram, a levam consigo, reforçando seu sentido de pertencer ao 
lugar que deixaram. Dessa forma vai-se criando uma cozinha de caráter 
étnico utilizada com muita frequência no turismo para ressaltar as 
características de uma cultura em particular (SCHLÜTER, 2003, p. 32). 

 

Dessa forma, o Turismo assume qualquer modificação que aconteça no meio 

ambiente, no meio cultural e/ou econômico. Ele é um fenômeno social massivo em 

que estão envolvidas pessoas com múltiplas relações. 
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O Turismo “é um importante meio para promover relações culturais e 

cooperação intercultural. Por outro lado, o desenvolvimento de fatores culturais 

dentro de uma nação é meio de aprimorar os recursos para atrair visitantes” 

(GOELDNER, RITCHIE E MCINTOSH, 2002, p. 191-192).  

Cada vez mais, diferentes lugares tornam-se portadores de princípios, signos 

e funções turísticas. Contempla-se as práticas turísticas como uma experiência que 

parte de atores e que gera eventos e interações que produzem espaços (PIMENTEL 

E CASTROGIOVANNI, 2015).  

O espaço não é apenas visitado, é organizado e também consumido pelo 

Turismo. Assim surge o enfoque do “Turismo como código de uso e de leitura do 

espaço; Turismo como campo de aprendizagem de si e do mundo; e aspectos 

corporificados, ou além da representação, de uma espacialidade turística” 

(PIMENTEL E CASTROGIOVANNI, 2015, p. 449). 

Falcetta (2008, p. 106) alerta que uma das dificuldades para o Turismo, é que 

 

qualquer um pensa que sabe do que se trata. O turismo é presenciado, 
experimentado e, assim, não há a necessidade de precisar, ou estabelecer, 
uma definição, pois o que interessa é, sobretudo, a prática, o ato, a 
realidade, o próprio consumo. 

 

Beni (2002) considera que para a atividade turística ser bem estruturada e 

bem-sucedida são necessários: relações estreitas e harmoniosas entre turismo e 

governo; apoio e investimentos dos empresários e envolvimento da comunidade 

local.  

Ignarra (2003, p. 11) avalia que o Turismo é um fenômeno que envolve quatro 

componentes com perspectivas diversas. São eles: 

 

o turista, que busca diversas experiências e satisfações espirituais e físicas; 
os prestadores de serviços, que encaram o Turismo como uma forma de 
obter lucros financeiros; o Governo, que considera o Turismo como um fator 
de riqueza para a região sobre sua jurisdição e a comunidade do destino 
turístico, que vê a atividade como geradora de empregos e promotora de 
intercâmbio cultural. 

 

O Turismo pode ser considerado como uma experiência de Comunicação, ao 

disseminar a “múltiplos usuários (estudantes, profissionais, acadêmicos, empresas, 

governos e mídia) que uma definição de mercado ou Comunicação pode ser a 

melhor maneira de compreender o Turismo como um ato ou intenção” (NIELSEN, 
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2002, p. 17). Dessa forma, ele é um processo de troca de conhecimentos, 

significados e interpretações. 

Sobre os impactos que o Turismo pode proporcionar ao lugar10, eles podem 

ser positivos ou negativos, de acordo com Swarbrooke (2000, p. 78), 

 

[...] o turismo pode ser benéfico ao meio ambiente natural quando oferece 
uma motivação para a sua conservação. Sem o incentivo financeiro para 
conservação, representado pelo turismo, muitos órgãos do setor público 
provavelmente dariam menos atenção à proteção do meio ambiente natural. 

 

Os impactos econômicos gerados pela atividade turística são: 

 

Redução dos desequilíbrios regionais: nas regiões com nível baixo de renda 
média, o aumento da demanda turística provoca uma série de efeitos 
multiplicadores sobre diferentes setores produtivos que lá funcionam. Esta 
demanda adicional enseja uma ampla gama de aquisições de bens e 
serviços que, por sua vez, faz com que outros bens e serviços sejam 
adquiridos, e assim sucessivamente. Contribuição na arrecadação de 
impostos: A atividade turística tem uma importante contribuição para a 
arrecadação de tributos. Efeitos multiplicadores de renda, produção e 
emprego: o multiplicador de produção relata o momento de produção 
adicional gerada na economia como consequência de um aumento no gasto 
turístico [...]. Contribuição na formação do Produto Interno Bruto (PIB): Se o 
turismo cresce, tudo cresce ao seu redor, inclusive o setor terciário. O 
turismo está inserido no setor econômico que, ao longo das últimas 
décadas, vem aumentando consideravelmente sua participação percentual 
na composição do Produto Interno Bruto das economias mais avançadas 
(FERNANDES; COELHO, 2002, p. 90). 

 

Em 2016, o World Travel & Tourism Council (WTTC)11 divulgou que o PIB direto do 

turismo representou 3,2% do total do PIB brasileiro. Na América Latina, esse 

percentual também foi de 3,2% (ABEOC, 2017b). Em 2016, foram 200 milhões de 

turistas internacionais no continente americano, resultando em um crescimento de 

6% na América do Sul e América Central (incluindo o Caribe) e 4% na América do 

Norte (AETM, 2018). 

O Turismo é um dos setores que mais empregam no mundo. Somente em 

2016, foram 108 milhões de vagas diretas e um total de 292 milhões entre diretas e 

indiretas, o que representou um de cada dez postos mundiais de trabalho (ABEOC, 

                                                           
10 “Quando espaço e tempo assumem identidades, com tudo o que comportam, deixam de ser meras 
especulações conceituais da geografia para se tornarem lugar. Por isso mesmo, o espaço banal é 
parte da criação poética de lugares” (YÁZIGI, 2001, p. 189). 
11 World Travel and Tourism Council – WTTC é um Fórum composto por membros da comunidade 
empresarial global que visa aumentar a conscientização do setor de Turismo e viagens. 
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2017b). No Brasil, até 2017, o setor de viagens e turismo empregou diretamente 2 

milhões e 500 mil pessoas, 2,8% do total de empregos. Na América Latina, os 

empregos diretos representaram 2,9% do total e no mundo 3,6% (ABEOC, 2017a). 

Em 2016, foi o sétimo ano consecutivo de evolução constante no qual o setor 

de Turismo teve 3,3% de crescimento na economia global pelo sexto ano 

consecutivo, gerando 7,6 bilhões de dólares e constituindo 10% do PIB mundial 

(AETM, 2018).  

A expressividade empregatícia coloca o segmento turístico à frente da 

indústria automotiva (16 milhões), do setor bancário (30 milhões), da mineração (28 

milhões), da área química (20 milhões) e do sistema financeiro (62 milhões). 

Conforme o WTTC, nos próximos dez anos, o segmento de viagens e Turismo irá 

crescer 4% mundialmente, acima dos 2,7% prospectados para o cenário global, com 

exceção de bancos e finanças (ABEOC, 2017b).  

Nessa premissa, acredita-se que o Turismo pode ser caracterizado como 

agente indutor para a preservação do meio ambiente no qual o patrimônio está 

inserido, ratificando para as políticas e ações estatais e estabelecendo uma 

ordenação entre espaço geográfico, como forma harmônica para a paisagem 

urbana, que se remodela a cada época. 

 

3.3 EXPONDO O TURISMO DE EXPERIÊNCIA 

 

Na contemporaneidade, alguns turistas são mais seletivos em relação aos 

destinos e serviços que consomem, gerando uma demanda embasada na qualidade 

das experiências. O “turismo envolve diferentes experiências que permitem a 

construção do ato da viagem e do ser turista” (REIS, 2010, p. 297).  

As experiências “são todas particularmente singulares e significativas quando 

vividas em espaços não cotidianos, longe do conforto do lugar que se conhece bem, 

no qual se vive diariamente” (REIS, 2010, p. 297). 

Experiência pode ser conceituada  

 

como um fluxo de eventos particulares conhecidos apenas pelo sujeito que 
os vivencia, levando em consideração as problemáticas relações com 
outros eventos, como os acontecimentos do mundo externo ou fluxos de 
eventos similares pertencentes a outras pessoas (TRIGO, 2010, p. 26).  
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Tuan (1983, p. 9) compreende experiência como “as diferentes maneiras 

através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade” e é constituída de 

sentimento e pensamento. No sentido ativo, para experimentar “é necessário 

aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto” (TUAN, 1983, 

p. 10). 

Segundo Trigo (2010, p. 35), para ser uma experiência 

 

uma viagem precisa superar a banalidade, os aspectos triviais, 
estereotipados e convencionais e estruturar-se como uma experiência que 
nasça da riqueza pessoal do viajante em busca de momentos e lugares que 
enriqueçam sua história. Caso contrário, sobrarão a promessa não 
cumprida, a frustração, uma felicidade dúbia, contaminada pela 
incompreensão dos paradoxos e contradições inerentes ao nosso mundo. 

 

A experiência é primordial para a socialização, o aprendizado e a satisfação 

pessoal. Acredita-se que o turista e o contexto no qual se integra favoreçam a ela 

bem como a autenticidade dos produtos e serviços turísticos. Afinal, “a experiência 

tem a ver com a emoção, com o prazer, e não com o sentimentalismo e a 

acomodação estéril” (TRIGO, 2010, p. 31). 

Na década de 1970, a experiência turística foi entendida “como algo que 

decorre de uma ruptura com a rotina e em que o bizarro e a novidade são elementos 

chave” (MENDES E GUERREIRO, 2010, p. 316). Logo, “podemos assumir que o 

turismo é, por natureza, uma indústria de experiências” (Ibid.) 

Sabe-se que o turista está cada dia mais exigente do que deseja. Já não fica 

satisfeito somente com um bom serviço e um bom atendimento. Ele quer ser 

surpreendido, sentir emoções diferentes por meio de experiências vivenciais e isso 

abrange muito mais elementos que simplesmente se hospedar em um hotel cinco 

estrelas. 

Quando assume o papel de turista, um indivíduo associa-se ao processo de 

“predisposição para viver experiências gratificantes. Do mesmo modo, os produtos e 

serviços turísticos devem ser produzidos para criar experiências turísticas 

memoráveis” (MENDES E GUERREIRO, 2010, p. 316). 

Na imagem (Figura 1) é possível observar alguns dos fatores que influenciam 

o turista. 
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Figura 1 – Fatores que influenciam o turista 

 

Fonte: Swarbrooke (2002, p. 98). 

 

Concorda-se com Reis (2010, p. 297), pois as “sensações físicas, ou o que 

percebemos de nossas experiências por intermédio de nossos corpos, produzem ou 

permitem a construção de um significado singular para as experiências da viagem”. 

Dessa forma, “o consumidor estará ativamente envolvido no processo de 

compra e pesquisará antes de chegar à decisão, o que significa um processo de 

decisão mais preciso” (SWARBROOKE, 2002, p. 110). Ele utiliza todas as 

informações disponíveis em guias impressos, na internet e aproveita a experiência 

de amigos para compor o seu roteiro. A decisão da viagem não se condiciona mais a 

só um agente de viagens.  
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O turista da atualidade não quer apenas comprar um pacote de férias, ele 

quer vivenciá-las da melhor maneira possível, gastando somente o que considera 

necessário e justo, programando-se para que não haja imprevistos, seguindo a 

lógica da organização pessoal do tempo livre. Ele quer viver a experiência do lugar 

de acordo com seus interesses e não ficar restrito ao que recomendam os manuais 

e guias. De acordo com a categorização de Cohen (1979), existem cinco diferentes 

tipos de experiência turística (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Tipologia da experiência turística 

Tipos de experiência 

turística 

Descrição 

Recreacional 
Atividades como o cinema, a televisão e os eventos desportivos 
que quebram a rotina diária. Esse tipo de turista busca momentos 
de relaxamento e está relacionado ao entretenimento. 

Diversidade 
São momentos de escape através de atividades superficiais de 
lazer. 

Experiencial 
Os indivíduos procuram significado para a sua vida através do 
contato com outras culturas. Buscam experiências autênticas nos 
campos social, cultural e na natureza. 

Experimental 
São os turistas que buscam significado para sua vida através de 
experiências autênticas, procuram reencontrar a si próprios através 
do turismo. 

Existencial 
Essa tipologia inclui experiências turísticas relacionadas com a 
dimensão espiritual da vida, como por exemplo, a peregrinação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Cohen (1979). 

 

Conforme Pimentel e Castrogiovanni (2015, p. 452), “se o surgimento do 

Turismo implica em um modo de leitura e de uso dos espaços, a experiência turística 

também envolve a produção de narrativas e reflexões sobre o mundo”.  

Acredita-se que as experiências turísticas iniciem seu processo antes da 

chegada ao destino, afinal “a maneira do turista idealizar suas férias agiliza todo um 

mundo intangível e faz com que se formem expectativas e sentimentos mais fortes 

que, ao término da experiência, são fulcrais para o balanço final das férias” 

(MENDES E GUERREIRO, 2010, p. 323). Por exemplo, ao escolher um pacote de 

viagens, em uma agência ou através da internet, o turista aciona a partir de um 
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acontecimento visual e diferente da rotina diária, uma experiência que pode ser 

positiva ou negativa, decepcionante ou encantadora. 

O processo “de idealização e de perspectivação do local de destino para 

férias acaba por criar um mundo de expectativas que serão essenciais no momento 

de avaliar a experiência” (MENDES E GUERREIRO, 2010, p. 333), pois a 

“experiência é afetada por um amplo conjunto de fatores, muitos dos quais não 

estão diretamente relacionados ao consumo de produtos e serviços específicos no 

destino turístico” (Ibid.) 

Entende-se que o Turismo é uma soma de relações de serviços (oferta, 

recepção, hospedagem e atendimento) e, portanto, envolve diferentes experiências, 

tanto na construção do ato da viagem, como no de ser turista.  

A viagem “é algo sem retorno que nos leva ao autoconhecimento e à 

consciência de nosso eu, de nossa história, de nossas possibilidades e limitações, 

de nossas vitórias e derrotas, sonhos e desilusões” (TRIGO, 2010, p. 39). 

Assim, para melhor enfatizar os segmentos do Turismo de experiência nas 

cidades da Tríplice Fronteira, optou-se pelas conceituações: Turismo e Lazer; 

Turismo e Natureza; Turismo e Eventos; Turismo e Compras; Turismo e Religião, 

por serem esses os gêneros mais oportunizados nas cidades de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este. Elegeu-se agregar a palavra Turismo com a letra 

“e” pela sua significância de união, simbolizando diálogos entre os termos.  

 

3.3.1 Turismo e Lazer  

 

O lazer possibilita transformações e fortalecimento de consciências, através 

das diversas manifestações culturais vivenciadas em seu tempo/espaço. Tal como o 

lazer, o Turismo é resultado das tensões existentes entre capital e trabalho. Nesta 

lógica, ambos são reduzidos muitas vezes às práticas de consumo e associados a 

atitudes compensatórias e alienantes no chamado tempo livre das pessoas (ALVES 

JUNIOR; MELO, 2003). 

Apesar de se considerar que o lazer entremeia-se à economia e à política, o 

mesmo tem o caráter de humanizar as cidades, pois ele contém o lúdico como 

possibilidade; há o emprego do tempo variável, que depende da disposição do 

tempo livre do usuário nos espaços de lazer. Experimentam-se emoções 

particulares.   
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Um dos conceitos de lazer moderno foi desenvolvido pelo sociólogo francês 

Dumazedier:  

 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 
ou ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação 
social voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais 
(DUMAZEDIER, 1973, p. 34). 

 

Situando o lazer em um tempo separado do tempo do trabalho, Dumazedier 

(1973) o compreende como fruto da civilização nascida da Revolução Urbano-

industrial, que, conforme ele artificializou, toma o tempo e o espaço cotidianos do 

indivíduo. Dumazedier completa (1973, p. 272): “o lazer representa um conjunto de 

aspirações do homem à procura de uma nova felicidade, relacionada com um novo 

dever, uma nova moral, uma nova política, uma nova cultura”. 

De acordo com Camargo (2008, p. 66), a Revolução Industrial introduz o 

“tempo cronometrado estabelecendo o período de trabalho, induzindo assim [...], o 

tempo do não-trabalho, aquilo que hoje chamaríamos de lazer [...], vindo a constituir 

o turismo como prática social, vigente, portanto dentro da sociedade industrial”. 

Alves Júnior e Melo (2003, p. 10) destacam que os momentos de lazer  

 

não são somente mecanicamente determinados pelas condições 
econômicas, mas não se pode deixar de perceber tais influências. Não são 
somente instantes de alienação, embora também o possam ser. Não são 
somente momentos de resistência, embora também o sejam. 

 

Segundo De Masi (2003), vive-se uma revolução pós-industrial, tão decisiva 

na história humana como o foi a revolução agrícola, determinante no advento da 

produção e do consumo de massa que, com todo o aparato do processo tecnológico 

e da globalização12, resultou no tempo livre prevalecendo sobre o tempo absorvido 

pelo trabalho. O autor defende a tese de que  

 

o trabalho já não representa mais a categoria geral que explica o papel dos 
indivíduos e da coletividade. [...] são o tempo livre e a capacidade de 

                                                           
12 “A globalização, ao mesmo tempo em que ameaça nivelar os lugares, fá-los reafirmarem-se como 
nunca antes, mas à luz de novas relações de força. Nesta ótica, o multiculturalismo, junto com a luta 
por direitos, deixa supor que aquilo que era um lugar uniforme, uma cidade, por exemplo, passe a 
assumir várias identidades espaciais” (YÁZIGI, 2001, p. 284). 
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valorizá-lo que determinam o nosso destino não só cultural como também 
econômico (DE MASI, 2003, p. 13-14). 

 

O autor completa argumentando que: 

 
É necessário ascender do humanismo do trabalho ao humanismo do ócio. 
Isto nos é agora permitido graças ao nível de tecnologia e de escolaridade 
difusa que atingimos: aquele direito ao ócio, gozado pelos aristocratas e 
pelos grandes herdeiros do Renascimento, mas que sempre permaneceu 
utópico para os operários industriais, é finalmente realizável pelos 
executivos, empresários e dirigentes, pelos profissionais liberais e por todos 
os envolvidos em criação na nossa sociedade pós-industrial. A 
contraposição entre trabalho e ócio, ou entre trabalho e lazer, só faz sentido 
em relação às velhas tarefas executivas. Sendo assim, eles devem se 
empenhar na saudável, e agora realística, tentativa de combinar trabalho 
com o estudo e com a diversão, fazendo destas atividades uma síntese 
inovadora e fecunda (DE MASI, 2003, p. 14-15). 

 

O lazer é uma das grandes motivações para o deslocamento, ou seja, está 

atrelado ao surgimento das férias e representa fator central para o desenvolvimento 

da atividade turística no mundo. Ao referir-se a Turismo e Lazer como uma 

possibilidade de usufruto de uma localidade, deve-se pensar nas identidades 

culturais que personificam esses locais. Nas três cidades da Tríplice Fronteira 

acontecem atividades de cultura e lazer. Desa forma, o lazer pode ser tempo/espaço 

para manifestações “livres” em que as únicas ou primordiais “funções” sejam a 

busca pelo prazer e pelo vínculo social - a sociabilidade identitária. 

 

3.3.2 Turismo e Natureza 

 

Para discorrer sobre o Turismo e Natureza, algumas reflexões se fazem 

necessárias, visto que são várias as denominações que este segmento recebe: 

turismo ecológico, turismo sustentável, turismo verde, ecoturismo entre outros.  

Concorda-se com Chias (2007, p. 54): “é na natureza que está o recurso 

turístico mais importante do mundo e que vale a pena lutar para transformá-lo em 

produto turístico controlado e protegido, mas disponível”. No início da década de 

1990, as preocupações com o meio ambiente chegaram ao auge, forçando sua 

entrada na agenda internacional. Conforme Taylor (2002, p. 260) 

 

no início, houve um excesso de declarações retóricas, tais como ‘o meio 
ambiente é muito importante’ e ‘devemos cuidar do meio ambiente’. Seguiu-
se um grande número de comentários reativos destinados a enfrentar o que 
alguns percebiam como impactos negativos no turismo: ‘precisamos evitar a 
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erosão’, por exemplo. Hoje, chegamos a um ponto onde o meio ambiente é 
visto como vital para o sucesso do produto turismo. 

 

Turismo ecológico pode ser conceituado como o deslocamento de pessoas 

para espaços naturais, com ou sem equipamentos receptivos, motivados pelo 

desejo-necessidade de fruição da natureza, observação passiva da flora, fauna e da 

paisagem (BENI, 2002). Já o ecoturismo é o deslocamento de pessoas para 

espaços naturais delimitados e protegidos pelo Estado ou controlados em parcerias 

com associações locais e ONGs (Ibid.). 

O Ecoturismo tem como principal foco o meio ambiente e suas preocupações 

são “a degradação ambiental, o impacto nas comunidades locais e a necessidade de 

um planejamento de alta qualidade do turismo para se alcançar o turismo 

sustentável” (BARBOSA, 2001, p. 50). Dessa forma, o Ecoturismo é uma atividade 

de conservação e “é a viagem para áreas naturais intocáveis visando o estudo, o 

prazer ou a assistência voluntária que traz a preocupação com a flora, a fauna, a 

geologia e o ecossistema de um local” (BARBOSA, 2001, p. 51).  

Western (2001, p. 18) conceitua que: ecoturismo é provocar e satisfazer o 

desejo que temos de estar em contato com a natureza, é explorar o potencial 

turístico visando à conservação e ao desenvolvimento, é evitar o impacto negativo 

sobre a ecologia, a cultura e a estética. 

Acredita-se que ao pensar o Ecoturismo como uma atividade de 

contemplação e conservação da natureza e cultura local, imagina-se que os seus 

impactos negativos devam ser limitados. Garantir equilíbrio entre o fazer turístico e o 

desenvolvimento ajustado aos princípios sustentáveis, é o grande desafio dos 

destinos. 

Barbosa (2001, p. 53) destaca criticamente que o Ecoturismo por um lado 

“persegue os princípios da conservação da natureza e da educação ambiental, e por 

outro lado, acaba subjugando-se às leis de mercado de um capitalismo ávido por 

lucro de que o Turismo não está imune”. Assim, “para atrair turistas, comercializa-se 

a natureza como qualquer outro produto carregado de fetiche” (Ibid.). 

O Ecoturismo “ganha destaque como uma atividade de lazer que incorpora os 

conflitos e as contradições geradas no próprio ambientalismo” (BRUHNS, 2009, 

p. 23). De acordo com Irving (2002) existem três fases de desenvolvimento do 

Ecoturismo no Brasil. A primeira fase se inicia em 1985 com o lançamento do 

programa Turismo Ecológico: conhecer para preservar, criado em parceria pelo 
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Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) e a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), 

onde os resultados foram limitados, pois os esforços eram insuficientes.  

O segundo momento foi com a Rio-9213, quando o Ecoturismo limita-se a 

iniciativas isoladas de turismo de aventura e não há mobilização do setor de maneira 

integrada e estratégica (IRVING, 2002). Em 1994 ocorre o lançamento das Diretrizes 

para uma Política Nacional do Ecoturismo14 com a consolidação das bases 

conceituais e operacionais que passam a orientar as políticas para o setor, como as 

ações prioritárias para as populações locais, regulamentação do Ecoturismo, 

formação e capacitação de recursos humanos. Em 1995, foi lançado o Programa 

Nacional de Ecoturismo. A partir de então o Ecoturismo buscou se estabelecer sobre 

o tripé interpretação, conservação e sustentabilidade (IRVING, 2002). 

A natureza promove uma nova forma de Turismo, a que enaltece sua busca 

mediante a ascensão do Ecoturismo. Deste modo, “temos que estar conscientes que 

o ambiente pode ser encarado, ou como um fenômeno da natureza ou da 

sociedade” (MARTINELLI, 2001, p. 167). E, quando se debate esse assunto, “o 

questionamento que é feito ao ambiente não deve ser direcionado apenas à 

natureza, mas também, e principalmente, à sociedade” (Ibid.). 

Pondera-se as atratividades de Turismo e Natureza como de elevada 

importância na Tríplice Fronteira, motivadas pelas Cataratas do Iguaçu (Brasil e 

Argentina), por isso, a sustentabilidade e preservação ambiental devem ser 

consideradas.  

O Turismo sustentável pode ser compreendido de diversas formas. Beni 

(2002) conceitua os enfoques econômico e ecológico como principais, de maneira 

que um visa apenas o financeiro e o outro está focado na preservação das áreas 

naturais. O autor aborda que o desenvolvimento econômico ecologicamente 

sustentável demonstra uma sustentabilidade capaz de unir o ser humano com o 

meio ambiente em sua totalidade e engloba os sistemas culturais, sociais e 

econômicos em uma mesma perspectiva. Assim, pressupõe-se que a 

sustentabilidade é um elemento essencial à organização da atividade turística. 

                                                           
13 Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ocorrida no Rio de 
Janeiro em 1992. 
14 Portaria Interministerial nº.1, de 20/04/1994, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA e 
pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo (Mtur), por meio da Embratur. 
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A sustentabilidade turística deve estar atenta para que a relação turista versus 

comunidade seja a mais harmoniosa possível. Ruschmann (2002) afirma que o 

Turismo sustentável pode ser definido como um modelo de gerenciamento da 

atividade que realça a defesa dos aspectos naturais e culturais do núcleo receptor, 

de maneira que se evite a deterioração dos atrativos e que se estimule a economia 

local, atendendo às demandas das comunidades.  

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (2015), o Turismo 

sustentável é conceituado como um modo de execução das atividades turísticas de 

forma a atender às necessidades atuais dos turistas e das regiões turísticas, 

protegendo o ambiente e fortalecendo oportunidades para o futuro. 

As origens do termo Turismo Sustentável remetem a pesquisas relacionadas 

ao conceito de capacidade de suporte surgido durante a década de 1960, período 

em que a ideia estava associada aos impactos negativos advindos da expansão do 

Turismo de grande escala. Esse conceito limitado ao ambiente físico-ecológico 

evoluiu e passou a envolver as dimensões social e econômica (KÖRÖSSY, 2008). 

A força motriz da sustentabilidade “está em reconhecer a importância crucial 

das questões econômicas, sociais e ambientais” (TAYLOR, 2002, p. 265). Logo, “o 

turismo sustentável é melhor ofertado através de parcerias locais com o apoio de 

agências, utilizando o conhecimento e as competências da população local” (Ibid., 

p. 270). 

O Turismo e Natureza, categoria que se insere na presente pesquisa, pode 

ser definido como aquele que se desenvolve em áreas naturais relativamente 

virgens, com o objetivo específico de admirar, estudar, desfrutar da viagem, das 

plantas e animais, assim como das marcas culturais do passado e do presente 

destas zonas, relacionando, assim, ócio, meio ambiente e turismo (RUSCHMANN, 

1997). 

Reis (2010, p. 300) afirma que Turismo em espaços naturais é “considerado 

um turismo mais ativo, em que há maior engajamento do visitante com o destino e, 

por consequência, produz uma experiência turística mais significativa”. 

Concebe-se que a atividade turística está intrinsecamente ligada aos valores 

que a natureza oferece – sol, praias, montanhas, paisagens etc. – que são as fontes 

que sustentam os movimentos de pessoas com fins especificamente turísticos. 

A atividade turística é uma grande consumidora de água e energia e gera 

uma considerável quantidade de lixo. Para enfrentar estas questões e garantir 
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soluções que se ajustem às características da demanda, “é preciso criar 

oportunidades para que apareçam os benefícios econômicos, sociais e ambientais, e 

isso se dá através de melhor gerenciamento e planejamento de projetos turísticos” 

(TAYLOR, 2002, p. 262). 

De acordo com o portal de viagens Skyscanner, que analisou as buscas 

domésticas e internacionais de 2017 no Brasil, Foz do Iguaçu teve o maior 

crescimento nas buscas com registro de 15%. A cidade foi o terceiro destino mais 

visitado pelos turistas estrangeiros que estiveram no país a lazer em 2016 e o 

sétimo no turismo de negócios (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). 

Em Puerto Iguazú, as principais atividades que os turistas realizam estão 

relacionadas ao: turismo de natureza (92%), turismo de aventura (60%), a 

observação de flora e fauna (55%) e ao turismo cultural (53%) (AETM, 2018). 

Assim, considera-se que o Turismo e Natureza busca uma observação 

participante e interativa com o meio natural, através de caminhadas, escaladas, 

trilhas e outras ações. Em Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú pratica-se o Turismo e 

Natureza. 

Segundo Chias (2007, p. 56), “do ponto de vista do Turismo moderno, a 

natureza não deve nunca ser tratada como uma força oposta ao ser humano, como 

algo contra o que devemos lutar juntos, mas sim como uma fonte de emoções”. No 

Turismo a preservação necessita ser buscada, permitindo o caráter recreativo e o 

visual. Sendo assim, “a autenticidade é precisamente a base de um Turismo 

sustentável e esse é precisamente o Turismo que devemos apostar” (CHIAS, 2007, 

p. 56). 

O Turismo é uma atividade que em seu desenvolvimento estimula várias 

relações econômicas, sociais, ambientais e culturais, transformando a organização 

do espaço e da vida das mais variadas populações, além de gerar intensos impactos 

positivos ou negativos nessas populações. Logo, entende-se que o Turismo Verde é 

uma maneira positiva para a conservação ambiental através da geração de turistas 

conscientes e preocupados. 

O Turismo em espaços naturais é considerado uma atividade mais ativa, em 

que há um maior engajamento dos indivíduos com o destino, produzindo 

experiências turísticas mais significativas.  

 

 

http://www.skyscanner.com.br/
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3.3.3 Turismo e Eventos 

 

No século XIX, o planejamento das primeiras viagens foi possível através das 

novas jornadas de trabalho, da importância do tempo dedicado ao descanso, aliado 

ao surgimento e desenvolvimento dos transportes. 

Acredita-se que um dos principais percursores do Turismo, relacionado a 

eventos, foi o inglês Thomas Cook, que criou a primeira empresa de viagens e deu 

início aos chamados pacotes turísticos. Cook realizava habitualmente viagens de 

trabalho e, em uma dessas ocasiões, percebeu que o comboio poderia ser melhor 

aproveitado se baixassem o tarifário, uma vez que eram poucos os passageiros 

transportados. Em troca da baixa de preço, Thomas comprometeu-se a colocar 500 

passageiros naqueles comboios, tendo como objetivo participar em um evento. As 

viagens para participar de congressos e reuniões tornaram-se prática recorrente. O 

Turismo e Eventos começou a desenvolver-se a partir de então (BRITTO E 

FONTES, 2002). 

Segundo Britto e Fontes (2002, p. 52), o Turismo e Eventos15 “é um segmento 

do turismo que cuida de vários tipos de eventos que se realizam dentro de um 

universo amplo e diversificado, refletindo o esforço mercadológico das diversas 

áreas da saúde, cultura, economia, justiça, artes, esportes e comércio”.  

O evento proporciona ao grupo de profissionais de uma mesma área a troca 

de informações, a atualização de tecnologias, o debate de novas proposições, o 

lançamento de um novo produto, contribuindo para a criação e fortalecimento das 

relações sociais, industriais, culturais e comerciais, ao mesmo tempo em que são 

gerados fluxos de deslocamento e visitação.  

Os eventos “podem produzir um importante estímulo aos investimentos 

públicos e privados de um destino” (ALLEN et al, 2008, p. 29). Turismo e Eventos 

geram riquezas para a cidade ou região e para as partes envolvidas no processo, 

através da arrecadação de impostos, criação de empregos diretos e indiretos e 

dinamização do setor hoteleiro, do comércio e da gastronomia. Além disso, tem a 

vantagem da atividade poder ser planejada para um período em que haja maior 

                                                           
15 Evento pode ser compreendido como “uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ 
ou entidades realizadas em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos 
importantes e significativos e estabelecer contatos comerciais, culturais, esportivos, sociais, 
familiares, religiosos, científicos etc” (ZANELLA, 2012, p.1). 
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necessidade de um impulso externo, ajudando a propagar o Turismo de determinado 

local. 

Na Tríplice Fronteira Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, turistas 

que participam de eventos também aproveitam a natureza, fazem compras e 

atividades de lazer que as cidades oferecem. 

Existem múltiplas estratégias adotadas pelas cidades para despontarem e 

manterem-se no cenário global de destinos turísticos, como lugares bem-sucedidos 

de trânsito e permanência. Entre estas estratégias estão: processos de revitalização, 

construção de imagem, espetacularização da diversidade cultural por meio da 

criação de espaços de representação da diferença (como parques temáticos, 

projetos de requalificação dos espaços) e megaeventos, que, além de reunirem 

exigências de intervenção no espaço, ainda garantem atenção mundial (SÁNCHEZ, 

2007). 

Desde os primeiros anos do século XXI, os governos investiram na criação de 

órgãos especializados no desenvolvimento de Turismo e Eventos e “muitos deles 

financiaram ou contribuíram significativamente para as infraestruturas específicas, 

tais quais centros de convenções e exposições e estádios” (ALLEN et al, 2008, p. 

23), além de incentivos em apoiar o Turismo e Eventos através de iniciativas 

políticas e da legislação. 

Os eventos atraem cada vez mais o apoio dos setores governamentais e 

empresariais. Assim, os órgãos do Turismo podem desenvolver  

 

um calendário para evitar que os eventos ocorram ao mesmo tempo e 
fornecer uma espécie de ‘centro de informações’ no qual os organizadores 
do evento possam obter permissões relevantes e ter esclarecimentos 
quanto a políticas do governo e procedimentos relevantes (ALLEN et al, 
2008, p. 35). 

 

Os megaeventos, como por exemplo Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, são 

acontecimentos que captam a atenção de todo planeta, pois constituem um 

momento atípico, que se pretendem memoráveis para a história do esporte mundial 

e da sede do evento. É um contexto peculiar que coloca a cidade em uma vitrine, 

visando exibir suas qualidades em preparação para o consumo e que fica à mercê 

da evidenciação de carências, em meio à dinâmica de um oferecimento que vai 

desde a viabilização de condições de realização do evento, até amplos processos de 
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requalificação e reposicionamento da imagem urbana via comunicação (SÁNCHEZ, 

2007). 

O primeiro passo no planejamento estratégico para o Turismo e eventos “é 

fazer uma análise situacional detalhada, que leve ao estabelecimento das metas do 

turismo de eventos” (ALLEN et al, 2008, p. 36). Em seguida, tais metas são 

desenvolvidas através de uma estrutura organizacional, que envolve “uma única 

organização responsável pela área ou então que a responsabilidade fique a cargo 

de um órgão existente” (Ibid.). A decisão de escolha de um destino para sediar um 

evento contempla a avaliação, consulta e cooperação entre o gerenciamento da 

população local, as associações relacionadas ao segmento, o governo, os 

patrocinadores, o público-alvo e a mídia (ALLEN et al, 2008). 

De acordo com dados do Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB), em 

Foz do Iguaçu, de janeiro a setembro de 2017 eventos na área de tecnologia, 

medicina, ciências, esportes, agronomia, construção civil, religião, beleza e turismo, 

movimentaram R$ 50 milhões para a cidade, abrangendo gastos com hospedagem, 

alimentação, transporte local e passeios. Apenas em setembro de 2017 ocorreram 

19 eventos na cidade. Segundo Iguassu Convention & Visitors Bureau cerca de 40 

mil pessoas estiveram em Foz do Iguaçu para participar de convenções e 

congressos. Para 2018, o ICVB tem a expectativa de movimentar mais de R$ 50 

milhões no setor (FOZ DO IGUAÇU DESTINO DO MUNDO, 2018a). Portanto, Foz 

do Iguaçu tem forte fluxo neste segmento. 

Ao pensar no Turismo e Eventos, há a intenção de transformar o espaço 

urbano em exibição de virtudes, um produto-experiência capaz de agradar todos e 

que pode oferecer manifestações culturais distintas pelo seu histórico, possibilitando 

particularidades além de comerciáveis, que respondam a um padrão consolidado. 

Acredita-se que os eventos são uma oportunidade de ajudar a criar, modificar 

ou reforçar destinos. O setor de eventos é responsável por grande parte dos fluxos 

turísticos de diversas destinações que, em sua maioria, são cidades com um amplo 

potencial, com boa infraestrutura de serviços e equipamentos, mas sem tradição na 

prática do Turismo. Esses lugares, porém, podem ser vistos como catalisadores, 

atraindo um grande número de visitantes, o que tende ao melhor posicionamento da 

cidade no mercado criando uma identidade turística. 

Considera-se que eventos bem planejados garantem a chegada de turistas de 

várias regiões do país que, em sua maioria, irão consumir todos os tipos de serviços 
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oferecidos. As localidades se utilizam da promoção e captação de eventos para 

alavancar sua economia por meio da publicidade gerada por este, promovendo e 

divulgando o local. Nesses casos, os eventos atuam como referencial para mídia, 

que expõe o destino em nível regional, nacional ou até mesmo internacional. 

Logo, a realização de eventos em Turismo pode ser concebida como uma 

estratégia de promoção, na medida em que não tem como objetivo apenas criar uma 

demanda especifica para tal atividade, mas sim difundir os atrativos e fazer com que 

o maior número de pessoas conheça a localidade. 

 

3.3.4 Turismo e Compras 

 

Turismo e Compras está diretamente relacionado com a cultura do consumo. 

Fazem parte do consumo turístico aspectos tradicionais da cultura, como festas e 

gastronomia, “ao conter significados simbólicos e referirem-se ao comportamento, ao 

pensamento e à expressão dos sentimentos de diferentes grupos culturais” 

(SCHLÜTER, 2003, p. 10). 

O consumo pode ser conceituado como um conjunto de processos 

socioculturais em se realiza a apropriação e os usos dos produtos (CANCLINI, 

2008).  

Featherstone (1995), ao compreender que a “cultura consumo” é mais 

complexa que uma consequência imediata da produção, apresenta três perspectivas 

sobre tal prática. A primeira leva em consideração o crescimento, desenvolvimento e 

solidificação do capitalismo, produção de mercadorias e consequente acúmulo de 

cultura material. “Isso resultou na proeminência cada vez maior do lazer e das 

atividades de consumo nas sociedades ocidentais contemporâneas” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 31). Na segunda perspectiva, Featherstone (1995) 

percebe a relação entre uso de mercadorias, inserção e afastamento de grupos 

sociais e distinções sociais. Nem todos consomem variados produtos. Os motivos 

vão desde a condição econômica até a necessidade e o uso da mercadoria. Por 

outro lado, as formas de consumo constroem relações sociais e demarcam posições 

sociais. Ressaltar o que é consumido ganha funções, usos e dimensões simbólicas 

diferenciadas por quem consome a partir de um contexto histórico, socioeconômico 

e cultural que impõe ao mesmo produto importância diferenciada. 
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Em um terceiro momento, Featherstone (1995) destaca os prazeres 

construídos e saciados pelo consumo. O mercado deve a todo instante despertar no 

possível consumidor seu gosto e necessidade. Os sons, as fotografias, os vídeos, a 

publicidade, os bens simbólicos, o status, a variedade de mercadorias, as inovações, 

dentre outros, desperta nos atores sociais o sonho e o desejo de adquirir algo. O 

consumista é levado a lugares de consumo e a consumo de lugares. Estas práticas 

geram sensações tão prazerosas que somente aqueles que as fazem podem definir. 

“O capitalismo também produz imagens e locais de consumo que endossam os 

prazeres do excesso” (FEATHERSTONE, 1995, p. 42).  

Logo, Featherstone (1995) descreve a cultura do consumo como traço 

onipresente da vivência contemporânea que se mescla ao cotidiano, à arte, à 

cultura, à visualidade e, consequentemente, à cidade: 

 

Nesse mundo estetizado das mercadorias, as lojas de departamentos, 
galerias, bondes, trens, ruas, a trama de edifícios e as mercadorias em 
exposição, além das pessoas que perambulam por esses espaços, evocam 
sonhos parcialmente esquecidos à medida que a curiosidade e memória do 
passante é alimentada pela paisagem em constante mutação, onde os 
objetos aparecem divorciados de seu contexto e submetidos a associações 
misteriosas, que são lidas na superfície das coisas. A vida cotidiana das 
grandes cidades torna-se estetizada. Os novos processos industriais 
proporcionaram à arte a oportunidade de se deslocar para a indústria, 
verificando-se uma expansão das ocupações ligadas à publicidade, 
marketing, design industrial e mostruário comercial de modo a produzir a 
nova paisagem urbana (FEATHERSTONE, 1995, p. 44). 

 

Polon (2014, p. 86) denomina que os espaços de consumo  

 

são aqueles destinados às práticas relacionadas ao vender e comprar 
produtos, sendo que existem múltiplos elementos envolvidos, por exemplo, 
a existência de uma praça de alimentação ou playground no Shopping 
Center. Os espaços de consumo estão intimamente relacionados com o 
consumo do próprio espaço, uma vez que os espaços são transformados 
em favor das práticas de consumo. 

 

As segmentações do mercado turístico, as cidades, os atrativos turísticos 

consumidos, conectados a um conjunto de sentidos atribuídos, geram distinção 

entre os turistas. O que é comprado pelo turista “é experiência proporcionada por 

essa infraestrutura e conjunto de recursos e não a infraestrutura em si” (COOPER, 

HALL E TRIGO, 2011, p. 4). 

Acredita-se que o consumo na cidade se torna fragmentado e onipresente, 

trazendo uma profusão de estímulos que convidam a perceber e a vivenciar o 
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cotidiano como suas experiências. A paisagem urbana concentra estímulos de 

consumo em cada um de seus prédios, ruas e praças. Não se consome apenas 

aquilo que se troca em uma relação mercantil, mas também crenças, desejos, ideias 

e instintos, que vão se integrando à realidade urbana, contribuindo na construção de 

seus fluxos e nas percepções de sua materialidade. 

No Turismo e Compras ou no Turismo e Consumo, recursos naturais e/ou 

grupos sociais identitários, juntamente com os bens e práticas culturais, passam a 

ser entendidos como atrativos turísticos, ou seja, mercadorias para consumo visual, 

sonoro, tátil ou simplesmente mercadológico. O Turismo tornou-se uma prática de 

consumo intensamente divulgada, um sintoma exemplar dos novos arranjos sociais 

da “pós-modernidade” (BAUMAN, 1998).  

Na metáfora do turista, Bauman (1998) vê refletida a imagem do sujeito pós-

moderno idealizado, que evita fixar-se em qualquer identidade durável, detentor de 

uma mobilidade que o permite proteger-se contra a inclemência dos lugares 

estrangeiros sempre que “as coisas ameaçam escapar do controle, ou quando seu 

potencial de diversão parece ter-se exaurido, ou quando aventuras ainda mais 

excitantes acenam de longe” (BAUMAN, 1998, p. 114).  

O mundo, como o turista o conhece, portanto, parece infinitamente flexível e 

dócil, sem qualquer configuração permanente, como uma sucessão de presentes 

que têm em si mesmos a sua chave de interpretação. Avalia-se que o indivíduo quer 

ter prazer individual com sua compra e não somente por uma convenção de 

consumo. O turista, por exemplo, comunica-se pessoalmente com o local visitado, 

sentindo-se parte daquela sociedade, nem que seja por alguns dias. 

Em Ciudad del Este percebe-se isso, na imensa presença de compradores, 

que para lá viajam com a finalidade principal de consumir. Mesmo assim, sentem-se 

parte daquele destino praticando Turismo. Turismo e Compras. 

Ao comprar, o turista “parece precisar de uma prova de passagem pelo lugar” 

(YÁZIGI, 2001, p. 120). Assim, o “sistema de turismo pode ser compreendido como o 

conjunto de consumo, produção e as experiências geradas” (COOPER, HALL E 

TRIGO, 2011, p. 5).  

Quando um turista opta por investir seus recursos em determinada localidade, 

já parte para o destino com uma série de expectativas e sensações. O consumo 

turístico está ligado à experiência que esse turista vai vivenciar na localidade. A 

recepção do povo local, os sons, os cheiros, os sabores, as peculiaridades, enfim, 
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cada detalhe parece influenciar para a composição de um conjunto de sensações 

que será traduzido, ao final, como o resultado daquela experiência. 

A experiência do turista está diretamente ligada ao ambiente natural, fatores 

políticos/legais, tecnológicos, econômicos, culturais e sociais, que compõem o 

destino. A experiência do turista também está ligada a infraestrutura do local, ou 

seja, aos serviços de compras, de recreação e atração, restauração, serviços de 

viagem, transportes e as acomodações. Assim, a trajetória do turista vai sendo 

construída como uma imbricação de práticas materiais e espaciais, que produzem 

comportamentos, gestos, gostos e consumo.  

De acordo com Fuentes et al. (2015, p. 78), 

 

a maioria dos destinos afirmam ter paisagens espetaculares, excelentes, 
lugares de interesse, gente amável, uma cultura e patrimônio únicos. 
Porém, esses fatores já não são diferenciadores, e um destino fundamenta 
seu sucesso no potencial de reduzir a possibilidade de ser substituído por 
outros.  

 

Conforme Conte (2013), o comércio sempre ocupou lugar estratégico no 

espaço das cidades, pois o seu papel é produzir e aproveitar-se da concentração 

populacional. Assim, a localização é considerada como um pré-requisito para a 

instalação de um estabelecimento comercial. Por outro lado,  

 

as formas de comércio também criam centralidades ligadas à natureza das 
trocas de mercadorias. A função e o grau de atração que as cidades 
assumem no contexto da rede urbana estão vinculados à diversidade e 
especializações do comércio e dos serviços que elas oferecem para a 
população de sua área de influência, para satisfação de demandas reais ou 
criadas (CONTE, 2013, p. 130). 

 

A partir do início da década de 1980, 

 

enquanto os turistas estrangeiros visitavam Foz do Iguaçu para conhecer 
seus pontos turísticos, os turistas brasileiros passaram a visitá-la com a 
finalidade principal de fazer compras no Paraguai e, em menor grau, na 
Argentina. Daí o surgimento dos “sacoleiros”, que compravam mercadorias 
no Paraguai e, com menor intensidade, na Argentina, para revender em 
quase todas as regiões do Brasil, principalmente Sul e Sudeste (PERIS E 
LUGNANI, 2003, p. 92). 

 

No caso da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del 

Este, ressalta-se que  
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a intensa circulação de pessoas e mercadorias transfronteiras dada por 
movimentos pendulares de trabalhadores ou cidadãos em busca de 
atendimento por serviços oferecidos no outro lado da fronteira ou 
simplesmente em busca de lazer, faz parte de um modo de viver particular 
das populações da Zona de Fronteira, que procura aproveitar as vantagens 
que este tipo de localização pode proporcionar (MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005, p. 170). 

 

Ao considerar o fato de que as fronteiras são constituídas, também, por 

conflitos, o que pode representar um verdadeiro choque cultural e de interesses, o 

diferencial de Ciudad del Este em relação a outros centros comerciais expressivos é 

a condição de estar localizado em um ambiente de fronteira, e depender dos fluxos 

que se estabelecem neste para se manter ativo (POLON, 2014). 

Visualiza-se que todas as atividades comerciais de Foz do Iguaçu são de 

alguma forma, direta ou indiretamente, envolvidas pelo setor turístico, principalmente 

o comércio atacadista e varejista, com capacidade constante de geração de 

empregos diretos. 

Ponderando a forte participação do comércio “ilegal” nas atividades 

econômicas de Ciudad del Este e a menor frequência turística de Puerto Iguazú, Foz 

do Iguaçu tem um grande poder de atração sobre a população destas cidades, 

principalmente na venda de produtos como roupas, móveis e alimentação 

(ROSEIRA, 2006). Inserida nesta discussão, Moura (2010, p. 145) especifica que: 

 

A Ponte da Amizade funciona para Foz do Iguaçu e Ciudad del Este como 
uma avenida de um mesmo espaço urbano, uma aparente fronteira 
amigável, que não deixa de ser uma (estreita e curta) linha de controle do 
trânsito de mercadorias transportadas, dependendo de distintos interesses. 
Por vezes se fecha ou se abre; por outras, acelera ou torna vagaroso o 
tráfego, promove revista nos passantes e nos porta-malas, reprime, libera, 
ignora ou confisca mercadorias de sacoleiros ou do cidadão local, que se 
beneficia das oportunidades cambiais para seu abastecimento próprio. 
Como uma cancela, separa ou une o interior de um espaço contínuo, 
fortemente articulado. O mesmo se repete na Ponte Tancredo Neves, que 
liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú, na Argentina, porém com menor 
impacto, dado o menor volume de mercadorias. Por ela transitam mais os 
visitantes do ‘outro lado’ das Cataratas, o frequentador dos cassinos ou do 
free shopping, situado com muita proximidade do posto alfandegário. 

 
O Turismo e Compras se intensificou em Ciudad del Este à medida que foi 

“aumentando a infraestrutura turística de Foz do Iguaçu e o número de turistas na 

fronteira. A partir de 1982, o que era turismo de compras se transformou na 

atividade dos sacoleiros” (PERIS; LUGNANI, 2003, p. 94). Ao “consumirmos por 

desejo e por necessidade, significa que consumimos não só produtos, mas também 
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imaginários, idealizações e sentimentos guardados cuidadosamente no coração de 

cada um” (GASTAL, 2005, p. 70). Turistas estando em Ciudad del Este, vendo o 

fluxo intenso de pessoas consumindo, mesmo que lá estejam por outras finalidades, 

também podem começar a nutrir desejos e imaginar a real necessidade de comprar. 

Muitos que visitam a cidade, que é um templo frenético de diversificado consumo, 

sentem-se instigados a comprar a partir da ambientação vivencial.  

Acredita-se que os destinos turísticos são reestruturados e organizados como 

centros de compras onde bens de consumo e imagens midiáticas desempenham um 

papel principal na vida cotidiana. Busca-se construir o característico, em demonstrar 

o que é diferente, destacar produtos regionais, fabricar identidades, criar imaginários 

para consumo do “outro”, o turista. Os destinos16 são tematizados, identificados, 

diferenciados, (re)imaginados para atrair turistas. 

 

3.3.5 Turismo e Religião 

 

Desde sempre “o ser humano desloca-se pela terra em demanda do sagrado 

com vistas a adorá-lo, consultá-lo, festejá-lo ou conhecê-lo. Também desde sempre 

desenvolveu-se uma próspera estrutura de hospedagem e acolhimento em torno” 

(ABUMANSSUR, 2003, p. 53). 

O Turismo teria sua dinâmica atrelada a imagem, aos modos de olhar (URRY, 

2001), que interagindo com outros fatores econômicos e sociais direciona fluxos de 

pessoas pela (re)criação dos desejos e das necessidades.  

O Turismo religioso implica sempre viajar com intenções de uma certa 

descoberta religiosa, mas também uma descoberta dos lugares da religião e dos 

lugares não religiosos (VALIENTE E ROMERO, 2011). Para além disso, qualquer 

que seja a motivação da visita a locais sagrados, os visitantes precisam de serviços 

que vão desde a satisfação das suas necessidades básicas até serviços completos. 

O Turismo religioso não é, necessariamente, um turismo feito por religiosos, 

místicos, santos populares, devotos e sacerdotes/profissionais de qualquer credo ou 

confissão religiosa. Pode-se falar em Turismo religioso quando o sagrado migra 

                                                           
16 O destino turístico pode ser definido a partir de três perspectivas complementares (FUENTES et al., 
2015): econômica (como um agrupamento de diferentes organizações que comercializa produtos 
turísticos integrados); física (o destino como espaço geográfico-temporal em que se desenvolve a 
experiência turística) e representativa (o destino é a razão de acontecer a viagem, sendo uma 
combinação de elementos tangíveis e intangíveis elaborados para satisfação dos turistas).  
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como estrutura de percepção para o cotidiano, para as atividades festivas, o 

consumo, o lazer, quando, enfim, os turistas passam a viver eventos como os 

Natais, não mais vinculados à tradição cristã e ao que ela prescreve, mas como uma 

experiência inusitada, espiritual e consumista ao mesmo tempo (STEIL, 2003).  

As atividades realizadas em ambientes religiosos podem ocorrer em função 

de múltiplas causas: motivação publicitária, elementos culturais do grupo social ou 

como dívida e obrigação (SWARBROOKE, 2002). 

Ressalta-se que para haver Turismo e Religião “o atrativo, ou seja, bem 

turístico, deve ter caráter permanente” (MOLETTA, 2003, p. 21). Nesse tipo de 

Turismo, ocorre “a busca do turista por uma experiência diferenciada, tendo a 

perspectiva de procurar pelo sentido real de sua existência e que lhe permita a 

renovação das suas energias” (MOLETTA, 2003, p. 59).  

O Turismo religioso é um fenômeno moderno e  

 

tende a desconsiderar as motivações religiosas para a viagem e se 
concentrar no fenômeno do deslocamento e, mais especificamente, na 
necessidade que esse deslocamento traz em termos de estrutura de 
transporte, hospedagem e alimentação (ABUMANSSUR, 2003, p. 54). 

 

Conforme Andrade (1992, p. 77), o conjunto  

 

de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e realização 
de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam a 
fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a religiões, 
denomina-se turismo religioso (ANDRADE, 1992, p. 77). 

 

O peregrino17 que viaja para visitar locais religiosos, estando nas localidades 

receptoras, torna-se turista com as mesmas necessidades de consumo de qualquer 

outro turista: hotelaria, gastronomia, passeios pelas ruas da cidade, entre outros. 

Assim, o peregrino configura-se como “um turista convencional, pois assume um 

comportamento consumidor, afinal utiliza equipamentos e serviços com uma 

estrutura de gastos semelhante a qualquer outro tipo de turismo” (MOLETTA, 2003, 

p. 10). 

                                                           
17 A peregrinação está relacionada “com o aparecimento do ‘outro’, do estrangeiro, que percorre 
caminhos por terras desconhecidas e inóspitas, imprimindo-lhe, dessa forma, um traço de heroísmo” 
(STEIL, 2003, p. 30). Como construção social, o termo peregrinação “recobre uma vasta e variada 
gama de experiências históricas e contemporâneas de deslocamentos sazonais por motivos de 
devoção e culto” (Ibid., p.30-31). 



81 

Logo, os indivíduos viajam para satisfazer as suas múltiplas necessidades 

pessoais, sejam elas físicas e/ou psicológicas. Com isto, no Turismo e Religião o 

peregrino18 passa por uma vivência embasada na procura de seus anseios 

espirituais, o que lhe proporciona energização de fé, de alma.  

Steil (2003) observa a ocorrência de uma articulação do envolvimento 

religioso com o turismo de lazer, pois afirma existir em comum nas duas atividades 

para seus participantes, a saída do cotidiano, a mudança de atividades e até 

convivências. Há uma aproximação do lazer e da fé na pessoa que visita um lugar 

sagrado. O peregrino pode ir a um determinado evento ou lugar em função da 

devoção, o turista pelo lazer ou simplesmente para conhecê-lo. Ou estes dois 

comportamentos podem ocorrer em uma pessoa que queira fazer as duas coisas: 

celebrar ou pagar promessa, por exemplo, e depois conhecer o lugar, comprar 

lembranças (STEIL, 2003).  

Tanto entre os turistas como entre os peregrinos: 

 

[...] observa-se a busca de uma sociabilidade ideal. Mas enquanto a 
peregrinação busca uma dissolução simbólica do indivíduo num todo 
holístico, o turismo opera a partir de um corte social eletivo que procura 
estabelecer ilhas de sociabilidade através da demarcação de fronteiras 
entre um “eles” e um “nós”. De modo que, se a peregrinação visa integrar 
numa sociedade global, o turismo, num sentido ideal típico, visa integrar 
numa sociedade particular, onde se torna possível experimentar o “outro” (a 
alteridade), para melhor apreender a si mesmo (STEIL, 2003, p. 56). 

 

A peregrinação turística ocorre em “graus variados de estranhamento, serve 

como ruptura à virtualidade. Há que se ir para ver. Mais do que isso: há que se ir 

para se apropriar no novo espaço a sua lógica interna” (WAINBERG, 2000, p. 16). 

Logo, “a peregrinação urbana é estimuladora por deter potencialmente boa 

densidade de artefatos diferenciadores” (Ibid.). 

As estatísticas sobre Turismo religioso são questionáveis por questões 

conceituais e por geralmente não distinguirem se os visitantes são de fato 

participantes da segmentação Turismo e Religião, o que torna a tarefa de saber seu 

número exato quase impossível (VALIENTE E ROMERO, 2011). Muitas vezes são 

                                                           
18 O turista moderno “é uma espécie de peregrino que busca experiências de autenticidade em 
épocas e lugares que não os seus. Essa busca seria a versão moderna da preocupação universal 
com o sagrado” (ABUMANSSUR, 2003, p.57). 
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os próprios santuários que elaboram as estatísticas sobre os visitantes que 

recebem.  

O Turismo religioso registou um crescimento elevado nos últimos anos e, de 

acordo com a maior atenção que a Organização Mundial do Turismo (OMT) tem 

dado à temática e no número crescente de eventos, essa tendência irá manter-se 

por longo tempo. Isto faz com que o Turismo religioso seja uma opção estratégica de 

desenvolvimento para muitos destinos. 

Os eventos religiosos são momentos de ápices onde o fiel expõe a sua 

devoção tornando-a pública, renovando os votos em favor do Sagrado, promovendo 

momentos de louvor e êxtase. Assim, as festas religiosas de caráter devocional e de 

pagamento de promessa são capazes de agregar pessoas solidárias a uma força 

maior e ao estímulo do deslocamento guiado pela fé espiritual. 

Pensando em um novo consumidor de produtos e espaços turísticos 

interessado em novas experiências e novos consumos, temos a confluência em um 

mesmo local de diferentes olhares, percepções, interesses e crenças (VALIENTE E 

ROMERO, 2011). 

O Turismo e Religião “reafirma que a fé, como principal motivação desse tipo 

de viagem, é capaz de construir e dinamizar a estética dos espaços, tornando-os 

materialmente religiosos” (OLIVEIRA, 2004, p. 28). O Turismo religioso “é uma visita 

de retribuição com algum significado espiritual” (Ibid., p. 96), é uma “viagem 

inspirada pela fé” (MOLETTA, 2003, p. 9).  

Destaca-se que:  

 

ressalvados o turismo de férias e o turismo de negócios, o tipo de turismo 
que mais cresce é o religioso, porque – além dos aspectos místicos e 
dogmáticos – as religiões assumem o papel de agentes culturais 
importantes, em todas as suas manifestações de proteção a valores 
antigos, de intervenção na sociedade atual e de prevenção no que diz 
respeito ao futuro dos indivíduos e das sociedades (ANDRADE, 1992, p.79). 

  

Avalia-se, em linhas gerais, que a maioria dos destinos turísticos religiosos do 

Brasil não reage proporcionalmente à sua demanda turística no sentido de gerar 

infraestrutura correspondente. Existem muitos locais no Brasil onde o potencial para 

se desenvolver o Turismo religioso é grande, mas são pouco divulgados e 

conhecidos apenas regionalmente. Nota-se também a falta de um trabalho de 

Comunicação e Marketing que impulsione a demanda.  
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Cabe ressaltar que “nem todo turismo é uma forma de religião, nem toda 

peregrinação é uma forma de turismo” (ABUMANSSUR, 2003, p. 58). Porém, 

“quando turismo e religião convergem em um mesmo evento, temos aí um objeto 

fecundo de oportunidades de compreensão do fenômeno religioso” (Ibid.). 

Percebe-se que as aproximações acerca do sagrado e do deslocamento aos 

centros religiosos são atraentes para a atividade turística e se modificam de acordo 

com o lugar, a distância e a intenção da viagem. 

Logo, qualquer visita realizada a um santuário, seja ligada ao catolicismo ou 

outra cosmologia religiosa, apresenta-se aos olhos de um observador como uma 

demonstração de deslocamento com diferentes possibilidades de análise. 

 Foz do Iguaçu, com seu Templo Budista e a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, 

tem se destacado em receber peregrinos no segmento de Turismo e Religião. 

 

3.4 O IMAGINÁRIO NO TURISMO  

 

Vive-se o ápice da “civilização da imagem”, termo empregado por Durand 

(1997), para definir o processo iniciado no século XX, quando teve início o 

crescimento dos avanços tecnológicos de captação e transmissão de imagens. 

Conforme o autor, essa inflação de visualidades para serem consumidas 

revolucionou as formas de vivência, antes baseadas na supremacia da 

Comunicação escrita sobre a referência mental, quebrando a tradição milenar 

ocidental de separação entre imagem e escrita (DURAND, 1997). 

Possibilitadas pelas percepções dos objetos contidos nos mundos físico, 

social, cultural, as imagens são construções mentais que operam no campo 

simbólico e das representações. Portanto, elas guardam alguma relação do mundo 

exterior com as consciências dos indivíduos e não são reproduções fiéis dos objetos 

percebidos na realidade. Nesse sentido, o imaginário é o próprio desempenho das 

imagens. 

Sem imagem19 ou imaginário não há Turismo. Para que ele exista, temos que 

trabalhar com a interação cênica de serviços e da população do destino em tempo 

integral. Não basta apenas elaborarmos um imaginário por meio de um material de 

                                                           
19 A imagem pode ser concebida como uma representação plástica, material ou aquilo que recorda 
uma determinada coisa por ter com ela alguma semelhança ou relação simbólica (SANTAELLA e 
NÖTH, 1998). A imagem pode ser produto da imaginação, consciente ou inconsciente.  
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divulgação, é fundamental que esse material se aproxime o máximo possível da 

realidade do local.  

Gastal (2005, p. 13) analisa a relevância das imagens porque, na própria 

“cidade ou no estrangeiro, antes de se deslocarem para um novo lugar, as pessoas 

já terão entrado em contato com ele visualmente, por meio de fotos em jornais, 

folhetos, cenas de filmes, páginas na internet”. A autora complementa: “viagens e 

imaginários sempre andaram juntos, daí sua importância para o turismo” (Ibid. p. 57). 

Embora “a imagem fracione o mundo, a imaginação o completa” 

(MARTINELLI, 2001, p. 160). Toda ela “possui a incumbência de despertar a 

atenção, promover a impressão, comunicar uma informação” (Ibid., p. 159). Imagens 

e imaginário estão em ininterrupta transformação. 

Durand (1997, p. 12) conceitua imaginário como: “o conjunto de imagens e de 

relações de imagens que constitui o capital pensado do 'homo sapiens”. Para o 

autor, ele “aparece como o grande denominador fundamental onde vêem se arrumar 

(ranger) todos os procedimentos do espírito humano” (Ibid.). 

O imaginário pode adquirir significados distintos e estabelecer diferentes 

conexões. No que se refere ao Turismo, Gastal (2003) contextualiza imaginários 

como sentimentos construídos em relação a locais, objetos e mesmo pessoas, 

sendo que “produzir e consumir imaginários passou a fazer parte das necessidades 

básicas humanas” (GASTAL, 2005, p. 69). 

Para construir um imaginário para o Turismo, é importante administrar 

adequadamente as imagens, analisando diversos aspectos como sua pré-existência, 

o público-alvo, a pretensão do local e a necessidade de cria-lo ou corrigi-lo. A 

imagem de uma cidade turística nunca é um objeto inerte e imutável. O imaginário 

necessita aproximar-se da realidade, tornando-a atrativa. Além disso, “o imaginário 

das pessoas quer a qualidade, o único, o diferente da maioria. Portanto, não há 

apenas desejos materiais, mas também temos desejos sociais e afetivos” (GASTAL, 

2005, p. 64). Dessa forma, o imaginário guarda uma aproximação com as 

representações sociais, já que as imagens também são representações coletivas. 

Durand (1997) acredita que o imaginário pode ser conferido apenas em 

processo. Para estar próximo de sua concretização, é necessário visualizar o 

resultado da experiência do indivíduo no momento em que extravasa suas pulsões 

subjetivas e, ao mesmo tempo, é interpelado pelas intimações objetivas do meio. 

Para o autor, o imaginário emerge desse movimento, nasce desse trajeto 



85 

antropológico. O movimento persiste por mais que os conteúdos possam se alterar 

com o tempo (DURAND, 1997).  

Para Maffesoli (2001), imaginário é uma atmosfera, algo que não se pode ver, 

mas sentir. Conforme o autor, até 1940 imperava a dissociação entre imaginário e 

real. O imaginário era pensado como algo ficcional, distante de qualquer tipo de 

realidade, seja ela econômica, política ou social e ele era considerado o oposto do 

verdadeiro.  

O imaginário circula indicando os caminhos como “uma força social de ordem 

espiritual, uma construção mental que se mantém ambígua, perceptível, mas não 

quantificável” (GASTAL, 2005, p. 75).  

Silva conceitua imaginário como sendo “a bacia semântica que orienta o 

‘trajeto antropológico’ (direção e conhecimento do homem) de cada um na ‘errância’ 

existencial [...]” (SILVA, 2003, p. 14). O imaginário “estrutura-se na ‘errância’, 

assimilação, apropriação, distorção e acaso” (Ibid.). 

Por fazer parte de um campo representativo e ser considerado uma 

expressão do pensamento, o imaginário se manifesta por imagens e discursos que 

pretendam construir uma definição da realidade, porém não são expressões literais 

desta mesma realidade.  

O imaginário é como o museu de todas as imagens já produzidas e a serem 

produzidas (DURAND, 1997). Ele é um estado de espírito de um grupo, de um país, 

de um Estado Nação e de uma comunidade (MAFFESOLI, 2001). 

O imaginário implica em uma pluralidade de estruturas divergentes, 

heterogêneas e conflitantes. Ele é constituidor e instaurador do comportamento 

humano, estabelecendo a essência do espírito.  

Silva (2003, p. 9) acredita que “todo indivíduo submete-se a um imaginário 

preexistente. Todo sujeito é um inseminador de imaginários”. Assim, o imaginário é 

“uma distorção involuntária do vivido que se cristaliza como marca individual ou 

grupal” (SILVA, 2003, p. 12). É “rizomático, o imaginário não se restringe à formação 

de imagens (figuras) na mente, embora também o faça, mas alcança uma dimensão 

maior” (Ibid, p. 48); são “cumulativos, espontâneos, gratuitos” (Ibid, p. 49). Por isso 

são complexos e difíceis de analisar sob uma forma verdadeira ou falsa. 

O imaginário se constrói a partir do cotidiano, das mudanças e permanências 

sociais dos povos e culturas, portanto não possui identidade isolada. Ele possui uma 

complexidade transversal:  
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Atravessa todos os domínios da vida e concilia o que aparentemente é 
inconciliável. Mesmo os campos mais racionais, como as esferas política, 
ideológica e econômica, são recortados por imaginários. O imaginário tudo 
contamina (MAFFESOLI, 2001, p. 81). 

 

Sabe-se que o cotidiano do habitante da fronteira é repleto de palavras, 

expressões e ideias que tem outras referências, por exemplo, o outro país, o outro 

cidadão, o outro lado, a outra língua (OLIVEIRA, 2005). No caso da Tríplice 

Fronteira Brasil – Argentina – Paraguai existem muitos outros: os turistas do mundo 

todo e habitantes provenientes de outros países: árabes, chineses, coreanos, 

italianos, portugueses, alemães, japoneses, os quais ajudaram a compor esse 

mosaico étnico e turístico. Tudo isso contribui para a mescla e amplitude de 

referências imagéticas para turistas e comunidades envolvidas.  

Gastal (2001) considera que o imaginário deve ser incorporado ao produto já 

em sua fase de planejamento, buscando através de pesquisas o que as pessoas 

pensam e quais são as suas impressões sobre o destino turístico. O imaginário 

possui a dinâmica de modificar o real, o que não implica na sua exclusão total, mas 

sim na manutenção de uma identidade com ele. 

Entende-se que os destinos turísticos são construídos e, o que anteriormente 

era motivado por raízes históricas e interesses pessoais, hoje é moldado por 

aqueles interessados em criar seus imaginários. Sob essa perspectiva, os materiais 

de comunicação turística assumem a tarefa de apresentar e atrair interesse para os 

lugares: postais, lembranças de viagem, campanhas publicitárias, planos de 

comunicação e marketing turístico nacionais e internacionais, são mecanismos de 

construção de imaginários de destinos turísticos. 

O imaginário turístico trabalha com um poder de convencimento, a partir de 

uma reunião de argumentos, que tem como matéria-prima um conjunto de meios 

emocionais, as marcas características de um lugar, as histórias, as memórias que 

devem ser ressaltadas, bem como o patrimônio cultural e natural e os eventos que o 

transformam em produto turístico20. 

Silva (2003, p. 11) afirma que  

                                                           
20 Segundo Ruschmann (2002), o produto turístico possui três elementos básicos: atrações, facilidade 
e os acessos. As atrações são de suma importância na escolha do destino, conferindo a presença 
dos eventos, da identidade cultural local e do ambiente em que se insere o local escolhido. A 
facilidade não elege, substancialmente, um ou outro destino, mas agrega valores ao local escolhido e 
facilita as visitas às atrações. Os acessos dizem respeito à circulação ou aos meios de transporte 
disponíveis para o trânsito dos turistas dentro do destino. 
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Nunca se parte do meio das águas, mas sempre de alguma ponta. Não há 
centro na teia do imaginário. Todas as entradas desembocam na mesma 
altura da malha simbólica. Tudo é nó e conexão no tecido imaginal. Cada 
link, feito um porto, é ponto de chegada e de partida. 

 

Compreende-se que um lugar pode ser associado a variados referenciais 

para o imaginário, pois difundem uma pluralidade de imagens, reais ou imagéticas, 

instantâneas ou duradouras, de consenso ou de conflito, individuais ou coletivas. 

Gastal (2003, p. 57) assegura que “não viajamos para conhecer os lugares, 

mas para confirmar o imaginário que temos deles”. O que se percebe é que dentre 

tantos outros elementos da sociedade, o turismo pode ser um construtor de 

imaginários e depende destes, com um dos elementos fundamentais para a sua 

sobrevivência. 

O Turismo deve proporcionar prazer pessoal e social, além de diversão, tanto 

para o físico quanto para o psíquico e o imaginário do turista (GASTAL, 2002). Ele é 

reservatório de variadas impressões do indivíduo sobre a vida e a modificação do 

imaginário social significa, em escala nacional e internacional, a incorporação do 

destino como espaço de consumo. O Turismo faz parte de uma cultura humana que 

busca se “distanciar de si mesmo” (Ibid.). 

O Turismo “é um produto que se consome com um sorriso” (CHIAS, 2007, 

p. 203). Imaginários são construídos e precisam ser ratificados ou retificados na 

concretização da viagem. Sua construção é dinâmica. Eles precisam motivar o 

deslocamento temporário de turistas, que estão movimentando o mercado de 

Turismo em busca de encontros com os diferentes, efetivando trocas culturais e do 

conhecimento, ou seja, do consumo simbólico dos elementos identitários do outro. 

Silva (2003, p. 11-12) analisa que 

 

o imaginário é um reservatório-motor. Como reservatório agrega imagens, 
sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que realizam o 
imaginado, leituras de vida e, através de um mecanismo individual/grupal, 
sedimenta um modo de ver, de ser, de agir, de sentir e aspirar ao estar no 
mundo. [...] Diferente do imaginado – projeção irreal que poderá se tornar 
real -, o imaginário emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real 
como elemento propulsor.  

 

Assim, o Imaginário é um estilo, uma impressão digital do indivíduo ou do 

grupo na cultura; surge da relação entre memória, aprendizado, história pessoal e 

inserção no mundo dos outros.  



88 

Cabe ressaltar que por trás de uma divulgação turística existe uma disputa 

por espaço e um conjunto de ações, motivações e valores de agentes sociais locais 

na construção de destinos turísticos. A maneira como os indivíduos compreendem e 

se empenham na construção destes imaginários dependerá de um contexto, de 

relações de poder, de um lugar e do tempo específico nesta construção. A imagem 

de uma cidade turística nunca é um objeto inerte e imutável. 

Conforme Maffesoli (2001, p. 80) 

 

o imaginário é alimentado por tecnologias. A técnica é um fator de 
estimulação imaginal. Não é por acaso que o termo imaginário encontra 
tanta repercussão neste momento histórico de intenso desenvolvimento 
tecnológico, ainda mais nas tecnologias de comunicação, pois o imaginário, 
enquanto comunhão, é sempre comunicação. Internet é uma tecnologia da 
interatividade que alimenta e é alimentada por imaginários. Existe um 
aspecto racional, utilitário, de Internet, mas isso representa apenas uma 
parte desse fenômeno. O mais importante é a relação, a circulação de 
signos, as relações estabelecidas. Da mesma forma, a televisão e a 
publicidade articulam o emocional e a técnica. 

 

O processo do imaginário envolve a relação estabelecida entre significantes 

(palavras, imagens) e significados (representações, significações), embebidos em 

uma dimensão simbólica. A perspectiva histórica do estudo do imaginário e do poder 

simbólico indica novos caminhos no Turismo com o desafio de buscar o equilíbrio 

entre os elementos que o exaltam enquanto atividade, gerando empregos e renda, e 

uma compreensão crítica, que desconsidera quaisquer benefícios oriundos da sua 

atividade e de seus profissionais. 

Com isso, percebe-se que, em ampla medida, as imagens e discursos da 

mídia é que constroem o imaginário turístico sobre diversos destinos. Essas 

construções do imaginário cunham mitos locais, inventam tradições, elaboram uma 

ideia de patrimônio e autenticidade, pregam uma harmonia com a natureza e 

fabricam identidades-consumo. As identidades das cidades de fronteira são 

exemplos de identidade-consumo, sendo atrativas e diferenciadas, podendo ser 

consumidas pelo turista. 

Dessa forma, assimilar através de identidades-consumo é assimilar o “outro”. 

Por exemplo, o artesanato é o resultado do saber/fazer de um grupo social ou de um 

determinado ator social que personifique a comunidade. É necessário levar o 

produto que identifique de alguma forma a presença do turista na localidade a partir 

de uma especificidade própria. 
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Os turistas que buscam compartilhar as identidades-consumo podem ser 

levados a comprar tais produtos, desde que entendam que eles são algo 

representativo da cidade e dos seus habitantes. 

A possibilidade de guardar no imaginário as imagens assimiladas tanto no pré 

Turismo, através de consultas aos portais institucionais turísticos, como no pós 

Turismo, em lembranças do que mais tocou a emoção dos viajantes, constitui-se na 

melhor bagagem levada no retorno de uma viagem. 

No Turismo, recordações são guardadas nos imaginários dos visitantes, 

tornando-se muitas vezes potencial mágico de afetos.  

A magia, conforme Lázaro (1998, p. 159), é “...um procedimento onde 

apagam-se os limites entre fantasia e realidade”. Mágica “nos lembra uma possível 

continuidade entre tudo que existe, e afirma que tudo se comunica” (Ibid.). 

São múltiplas as maneiras de lidar com a imagem ou com o imaginário de um 

destino. Para o Turismo, não importa a forma como este é imaginado pelo turista, 

mas sim a realidade, que confirme e supere suas expectativas, as quais não sejam 

diferentes do que o indivíduo irá encontrar no local. 

Assim, entende-se a relevância do imaginário para o Turismo na Tríplice 

Fronteira. Ele comunica-se com o Turismo através de olhares possíveis no 

Complexo Urbano Transfronteiriço Brasil – Argentina – Paraguai. 

 

3.5 A TRÍPLICE FRONTEIRA: NARRATIVAS COMUNICACIONAIS E 

TURÍSTICAS 

 

Considera-se que em tríplices fronteiras estão relacionadas mais de três 

cidades inseridas em tramas políticas, culturais, econômicas e demográficas 

vinculadas, porém distintas (RABOSSI, 2010a). 

Muitos são os lugares do mundo onde três limites internacionais se encontram 

(RABOSSI, 2010a). Pelo menos 134 países possuem uma Tríplice Fronteira. 

Intitulados como tripartido, trifínio ou ponto de trijunção, as tríplices fronteiras estão 

associadas à presença de população, pois caso contrário “estes espaços somente 

adquirem significado como pontos cartográficos singulares. Em outras palavras, sua 

transformação em espaços considerados regiões depende de sua ocupação” 

(RABOSSI, 2010a, p. 22).  
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As fronteiras, apesar de “serem definidas por leis e por constituições, são 

áreas de possibilidades permeadas por contatos cotidianos (amizades, trabalhos, 

serviços e trocas)” (LAMBERTI; MARTINS, 2010, p. 40). 

Pesavento (2002, p. 37) afirma que a fronteira é “ambivalente porque 

comporta dois estados de ser, e ambíguo porque traz consigo uma promessa de 

superação no tempo, na possibilidade de ser um outro, um terceiro”.  

No Brasil, a faixa de fronteira foi definida pela primeira vez como área 

geográfica com regime jurídico particular, pela Lei nº 601, de 18 de setembro de 

1890. Atualmente, os principais instrumentos legais que definem e regulamentam a 

ocupação da faixa de fronteira são a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, e o Decreto 

nº 85.064, de 26 de agosto de 1980, que consideram a faixa como área 

indispensável à segurança nacional, estabelecendo um conjunto de restrições ao 

uso da terra e a realização de uma série de atividades na região (PLANALTO, 2017). 

A reflexão sobre as fronteiras nacionais durante o século XIX e a primeira 

metade do século XX foi realizada principalmente por chanceleres, geógrafos, 

historiadores e militares. Os estudos estavam “centrados em discussões de conflitos 

de limites, tratados de fronteira, movimentos expansionistas dos Estados nacionais e 

redefinições das fronteiras” (ALBUQUERQUE, 2010, p. 191). A palavra fronteira 

“estava associada à dimensão militar, territorial e estatal” (Ibid.). 

Ao resgatar a história da delimitação de fronteiras, percebe-se que a 

preocupação física e militar foi mudando ao longo da História, “conforme a 

complexidade dos fundamentos sociais e culturais que regem as concepções 

políticas” (LAMBERTI; MARTINS, 2010, p. 40). No Brasil, a partir da Constituição 

Federal de 1933, a temática “fronteira internacional” passa a ser tratada como tema 

nacional e político e não apenas como processo geopolítico de representação 

cartográfica (LAMBERTI; MARTINS, 2010). 

Assim, a fronteira pode ser definida 

  

como o limite que separa as nações (e coloca em evidência as identidades) 
e também como algo que dilui esses processos por indicar um espaço de 
tangência e, por isso, de potenciais identificações e de possibilidades 
sociais, culturais, econômicas e políticas” (LAMBERTI E MARTINS, 2010, p. 
42).  

 
Destaca-se que essas possibilidades 
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são elásticas e mutáveis perante os novos elementos que definem a 
dinâmica territorial. Embora as fronteiras sejam definidas numa escala 
intranacional como um subespaço nacional, elas podem estar mais ou 
menos integradas ou mais ou menos isoladas da dinâmica do país (Ibid.). 

 

Cabe ressaltar que o contato a partir das relações de vizinhança, isto é a 

amizade, a integração, a indiferença e a hostilidade, é decorrência da dinâmica 

econômica e da política nacional de cada país.  

As 

  

relações e os decorrentes conflitos (entre os aspectos externo e interno) se 
expressam nas estratégias empresariais. Essas estratégias são definidas 
pelo mercado interno de cada país que, diante das problemáticas, pode 
optar por um processo de internacionalização (LAMBERTI; MARTINS, 2010, 
p. 43). 

 

No caso da América Latina, a presença de população nas tríplices fronteiras é 

decorrente da própria existência dos limites internacionais: “é por causa deles que 

cidades são fundadas, geralmente dentro de um quadro mais amplo de ocupações e 

conexões” (RABOSSI, 2010a, p. 22). 

A categoria de 

 

Tríplice Fronteira é proposta e imposta por atores externos a região, 
estando associada à determinada forma de conceber a área caracterizada 
pela falta de controle do movimento através dos limites internacionais que 
teria favorecido o desenvolvimento de uma ampla gama de atividades 
ilícitas (RABOSSI, 2010a, p. 22). 

 

A urbanidade presente nas cidades fronteiriças provoca profícuas discussões 

do ponto de vista legal, econômico, ambiental e turístico. A partir da década de 90 

do século XX, a questão sobre fronteira está sendo pesquisada também na área do 

Turismo (PAIXÃO, 2006b). Este se mostra um elo importante, gerando o 

desenvolvimento de regiões fronteiriças.  

Nessa pesquisa, o foco é a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú 

e Ciudad del Este. Acredita-se que a Tríplice Fronteira de Brasil, Argentina e 

Paraguai é um dado pré-construído tanto pelos meios de Comunicação ou por 

abordagens “acadêmicas que a observam e imaginam de fora, construindo em 

abstrato sua suposta dinâmica, retratando sua especificidade ou postulando sua 

existência como enclave autônomo e separado dos contextos nacionais” 

(BÉLIVEAU; MONTENEGRO, 2010, p. 13).  
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No caso da Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, os rios 

Iguaçu e Paraná aparecem como marcos naturais que estabelecem o fim ou o 

princípio dessas nações (ALBUQUERQUE, 2010). No encontro, das águas dos rios 

existem os marcos nacionais construídos no extremo terrestre de cada país. De 

cada ponto, os turistas podem observar os marcos dos outros países que formam a 

naturalizada Tríplice Fronteira. 

Inaugurados em 1903, os marcos das três fronteiras brasileiro e argentino 

possuem três lados iguais para representar a igualdade entre eles. Já o marco 

paraguaio tem formato circular e com apenas dois lados devido às guerras travadas 

entre os três países. 

Albuquerque (2010, p. 193) alerta que a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este é geralmente representada pela imprensa brasileira 

e argentina “como um lugar de tráfico de drogas e armas. Também como lugar de 

lavagem de dólares, de venda ilegal de cigarros, paraíso de contrabandistas, 

santuário de corrupção, impunidade e delinquência".  

A Ponte da Amizade21 é o “núcleo principal de passagem do comércio 

fronteiriço e de imagens construídas sobre esta fronteira” (ALBUQUERQUE, 2010, 

p. 194). As mercadorias pirateadas compradas na Ciudad del Este e revendidas em 

todas as cidades brasileiras ajudam a “difundir preconceitos sobre a nação vizinha 

como ‘país da falsificação’ ou ‘tudo o que é do Paraguai não tem qualidade’” (Ibid.). 

Rabossi (2010a, p. 23) pondera que a Tríplice Fronteira é  

 

uma região interconectada, caracterizada pela diversidade cultural, pela raiz 
da presença de pessoas de diferentes origens, articulada 
transnacionalmente e movida por uma economia comercial baseada em 
fluxos de produtos e pessoas que muitas vezes se inscrevem fora da 
legalidade.  

 

Béliveau e Montenegro (2010, p. 14) afirmam que investigar as fronteiras 

“torna mais complexa a distinção binária entre centro e periferia em espaços onde as 

respectivas mitologias nacionais se espelham, são reproduzidas ou relativizadas nas 

margens e se recriam adquirindo a singularidade dos espaços locais”. 

                                                           
21 A Ponte Internacional da Amizade foi construída durante as décadas de 1950 e 1960. Conecta 
Brasil e Paraguai, unindo as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, passando sobre o rio 
Paraná. 
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Concorda-se que as fronteiras são atos sociais, plurais e dinâmicos 

(ALBUQUERQUE, 2010), pois são discernidas de processos de construção histórica, 

podendo ser configuradas como as faixas marginais de um território que pode 

apresentar características diferenciadas das demais porções do mesmo território 

(PAIXÃO, 2006b).  

Logo, a fronteira “não é um local topográfico fixo entre dois locais fixos 

(nações, sociedades, culturas), porém constitui-se numa zona intersticial de 

deslocamento e desterritorialização que molda a identidade do sujeito hibridizado” 

(BRUHNS, 2009, p. 180). Como “a fronteira é abrangente, tende a incluir os 

estranhos como membros” (Ibid., p. 181). 

Conforme Reigado (2002, p. 572-573), as relações nas fronteiras de países 

podem ser caracterizadas em três tipos: 

  

1. Situação de existência legal de fronteiras e de relações de conflitualidade 
entre os países por elas separados. As estratégias de cada país beligerante 
são estratégias de guerra, de conquista de espaço, que lhes permitam 
conquistar uma posição de força para impor as condições de negociação de 
paz (REIGADO, 2002, p. 572-573). 

 

O segundo tipo é o que ocorre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este: 

 

2. Situação de existência legal de fronteiras e de relações de cooperação ou 
de coexistência pacífica entre os países por elas separados. Caracteriza-se 
por uma certa mobilidade de bens, pessoas, serviços e capitais, 
condicionada pelas barreiras alfandegárias e por outras restrições legais à 
mobilidade dos recursos, bens e serviços. As estratégias são normalmente 
compósitas e algo contraditórias. Isto é, por um lado o bom relacionamento 
e o reforço das transações econômicas reclamam estratégias de 
aproximação política e diplomática, de intercambio cientifico, cultural e 
outros; por outro lado, na perspectiva de conquistar espaço no mercado do 
país vizinho, são defendidas estratégias de abertura. Enquanto isso, a 
defesa do mercado nacional conduz, normalmente, pelo menos a curto 
prazo, a estratégias de defesa, de proteção do mercado nacional e, 
consequentemente, de menor abertura (REIGADO, 2002, p. 572-573). 

 

A terceira condição poderia ser vivenciada em um futuro próximo pelas três 

cidades da Tríplice Fronteira: 

 

3. Situação em que as fronteiras foram abolidas, como é o caso da União 
Europeia. Importa salientar que a abolição legal das fronteiras teve como 
consequência imediata, por um lado, a desativação dos postos de fronteira, 
provocando, a nível local, uma considerável redução do emprego direto e 
indireto e, como resultado, uma diminuição nas atividades comerciais, por 
outro lado, reforçaram-se as condições para a cooperação entre 
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populações, empresários, instituições de ensino e investigação de ambos os 
países vizinhos. Além disso, o aproveitamento conjunto de um espaço 
transnacional através de programas de desenvolvimento transfronteiriço 
criou razoáveis possibilidades de aproveitamento de economias de escala e 
economias externas (REIGADO, 2002, p. 572-573). 

 

Considera-se que a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e 

Ciudad del Este está mais próxima de ser enquadrada no segundo tipo, com 

relações de cooperação ou de coexistência (REIGADO, 2002). Porém, na fronteira 

Brasil-Argentina, mantém-se a aduana e é necessário ter a carta verde, 

apresentando o RG ou passaporte para atravessar o lado argentino. 

A região da Tríplice Fronteira produz uma pluralidade de fronteiras. São 

“políticas, jurídicas, econômicas, culturais e simbólicas entre os mais variados 

grupos étnicos, religiosos e nacionais. Essas fronteiras não são estáticas, estão em 

constante movimento22 de redefinição e negociação” (ALBUQUERQUE, 2010, 

p. 195).  

Nesses territórios fronteiriços, os habitantes de cada país estabelecem 

contatos, que podem ser harmoniosos ou conflitivos, com os vizinhos e nestas 

relações entre ‘nós’ e ‘eles’ se produz um conjunto de representações locais e 

nacionais (Ibid.). 

A partir das interações que ocorrem nos relacionamentos23 fronteiriços, existe 

a necessidade de interpretações singulares. Isto porque “a Comunicação surge de 

uma vontade consciente de estabelecer uma relação ou uma ação com relação a 

outro” (VIZER, 2011, p. 76). Percebe-se que a Comunicação da fronteira é 

visivelmente diferenciada. 

Silveira (2016, p. 34) alerta que:  

 

Sobrevém a constatação de que os enfoques negativos seriam inerentes à 
atividade jornalística, a qual se pauta em que a cobertura de 
acontecimentos ocorridos nas fronteiras internacionais do Brasil reflete que 
o que ali efetivamente acontece sem ponderar no que isso se agrega a um 
imaginário predatório à memória e ao patrimônio multicultural. Não se faz 
pertinente ponderar se esse contexto opera contra a integração cultural e 
econômica ou se ele frauda expectativas cidadãs de terem sua visibilidade 
respeitada. 

                                                           
22 O conceito de fronteiras em movimento congrega as tensões culturais e simbólicas, além das 
dimensões geopolíticas, econômica e civilizacional das chamadas frentes de expansão capitalista 
(ALBUQUERQUE, 2010). 
23 Segundo França (2009), relacionamento significa conviver bem com os outros, estabelecendo 
vínculos oficiais permanentes ou não, com objetivos bem definidos. 
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Na região transfronteiriça, o encontro e o desencontro entre dois ou mais 

países é muito mais intenso e complexo, constituindo um espaço econômico 

particular. A transfronteirização é uma dimensão que está sendo incorporada a 

diferentes políticas internas e externas dos países e essas regiões tornam-se 

objetos de novas políticas territoriais. 

Nas transfronteiras, ao mesmo tempo  

 

em que se cria um espaço econômico comum também se criam as barreiras 
a sua integração. Da mesma forma que se estabelecem as condições para 
o fluxo de pessoas e capitais também se estabelecem as restrições para 
que isso aconteça. Ao mesmo tempo em que se desenvolve uma cultura 
comum também se arraigam as diferenças culturais (ROLIM, 2004, p. 2). 

 

Em sua essência, essas barreiras são aquelas que afetam a livre circulação 

dos fatores de produção. Geralmente elas decorrem de 

 

exigências vinculadas ao câmbio da moeda; Imposições legais que 
restringem a livre circulação de pessoas e bens; do fato das fronteiras 
serem, de uma maneira geral, lugares de conflitos de interesses nacionais e 
políticas divergentes (ROLIM, 2004, p. 3). 

 

Para Rolim (2004) a base metodológica para analisar uma região 

transfronteiriça está nos processos para responder às seguintes questões: “Como 

funciona internamente a região?” “Como ela se relaciona com o resto do mundo?” “O 

que dificulta a livre movimentação na região?” 

Entender como a região funciona internamente 

  

é conhecer como ela está estruturada economicamente, a maneira como 
ela produz, a sua estrutura de poder, os seus habitantes, etc. Conhecer 
como ela se relaciona com o resto do mundo é saber da sua integração com 
os mercados nacionais e internacionais, os mecanismos pelos quais isso 
ocorre, os fluxos financeiros através das suas fronteiras, as regras do jogo 
no relacionamento com os demais níveis de governo, etc (ROLIM, 2004, p. 
9). 

 

Nesta pesquisa, as estruturas territoriais da Tríplice Fronteira de Foz do 

Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este são analisadas a fim de observar os 

conjuntos de elementos implantados nos territórios que possibilitam seus 

desenvolvimentos. 
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Para tanto, lançam-se “olhares possíveis” sobre a Tríplice Fronteira, 

percebendo quanto o Turismo pode dialogar com a Comunicação, estabelecendo 

conexões.  

A atividade turística gera o desenvolvimento intersetorial, tendo em vista que 

produz efeito multiplicador de investimentos e dos acréscimos das demandas24 

internas e receptivas. É, portanto, considerada uma das melhores atividades para se 

alcançar resultados no desenvolvimento e no planejamento de uma região, estando 

em espaços fronteiriços e apta a fazer isso acontecer. Lamberti e Martins (2010, 

p. 139) avaliam que  

 

a relação entre a atividade turística e as fronteiras foi observada por muitos 
pesquisadores, mas mantida como objeto de estudo por poucos. O tema 
passa a ser considerado um aspecto importante das pesquisas futuras em 
turismo.  

 

O Turismo “pressupõe um desejo, e sua satisfação é a razão de ser do andar” 

(WAINBERG, 2003, p. 75), logo, estima-se que através de atividades turísticas bem 

desenvolvidas, consequentemente haverá crescimento nas receitas e gerações de 

empregos, implicando diversas mudanças na vida social dos habitantes e nas 

economias locais. 

Ao estudar sobre estrutura territorial25 no Turismo, entende-se que isto 

consiste em identificar uma série de elementos físicos, estáticos e dinâmicos que 

possibilitam a implantação desta atividade econômica no território. Incluindo  

 

os recursos turísticos que definem os padrões de ocupação do espaço, da 
infraestrutura ou rede de serviços que sustentam a demanda de visitantes e 
os fluxos de bens, pessoas ou informação encorajados pelo Turismo desde 
diferentes lugares no plano nacional e internacional (TOVAR; CRISPÍN, 
2015, p. 187). 

 

A territorialidade “está diretamente relacionada com as raízes que o indivíduo 

cria com o lugar vivido ao longo da sua vida e/ou permanência nesse lugar, o que 

                                                           
24 A demanda turística é determinada por uma série de fatores, como preço do produto; preço dos 
produtos dos concorrentes; preço dos produtos complementares; renda do consumidor; nível de 
investimentos em divulgação; modismo; variações climáticas; catástrofes naturais; disponibilidade de 
tempo livre (IGNARRA, 2003). 
25 Estrutura-territorial é uma vertente teórica-conceitual derivada da teoria da Organização Territorial 
da Economia, cuja origem está na escola soviética dos anos 20 e se identifica com várias direções 
investigativas ligadas com a regionalização econômica, o aproveitamento dos recursos naturais e os 
problemas ambientais (PROPIN; SÁNCHEZ, 2001).  
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faz valorizar a cultura” (FARIA, 2001, p. 117). Logo, a cultura de um povo não está 

“restrita a uma zona turística, mas transcende a mesma. Ela na realidade está 

inscrita em uma territorialidade, e as paisagens são muito mais do que as existentes 

nos confinamentos” (Ibid., p. 121). 

O aproveitamento da estética dos cenários de territórios transfronteiriços, com 

suas particularidades geográficas, culturais e populacionais, constitui-se em 

oportunidades de expansões para o Turismo. 

Conforme Paixão (2006b), existe uma categorização de tipos de Turismo para 

áreas fronteiriças. O “Turismo pela fronteira” se configura em localidades nas quais a 

fronteira é ponto de passagem para se chegar ao destino desejado. A segunda 

categoria é o “Turismo na fronteira”, em locais onde têm ocorrido conflitos étnicos 

e/ou religiosos e onde a ausência do Estado em um dos territórios26 dificulta 

binacionalmente o processo de desenvolvimento da atividade turística. Já na terceira 

situação, no “Turismo de fronteira”, a atividade turística é relevante, assim como 

outras que se estabelecem, e é desenvolvida pelas comunidades fronteiriças ou 

direcionadas por organismos governamentais (PAIXÃO, 2006b). 

Desta forma, avalia-se que a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto 

Iguazú e Ciudad del Este possui o Turismo de fronteira, pois lá ocorre um processo 

de integração entre três territórios27.  

Embora aparentemente estes territórios fronteiriços possuam algumas 

similaridades, as três cidades apresentam especificidades próprias, decorrentes das 

relações estabelecidas com os países com os quais fazem fronteira. A diversidade 

que “compõe a Tríplice Fronteira assenta-se nos diferentes grupos ali presentes, as 

relações entre eles são mais complexas que o quadro que imaginamos” (RABOSSI, 

2011, p. 59). As regiões de procedência, “suas experiências rurais ou urbanas, suas 

trajetórias migratórias e os imaginários sobre o lugar de chegada” (Ibid.), constituem-

se nos “elementos básicos para compreender aquilo que se coloca em jogo na 

fábrica social e cultural da região” (Ibid.). 

                                                           
26 Conceitualmente entende-se que território “quer dizer o chão (aspecto físico) e inclui a identidade 
como também as significações particulares (aspectos subjetivos)” (LAMBERTI e MARTINS, 2010, 
p.32). O território é a base (o lugar) onde tudo acontece, “desde a vida, os sentimentos, as paixões 
até a esfera do processo de dominação e de poder” (Ibid.). 
27 Para Biesek e Putrick (2009), território é uma intermediação entre o mundo e a sociedade, um 
espaço definido e limitado por representações, gerador cultural de um grupo social. É um lugar onde 
acontecem diversos tipos de relações de poder, de forças, de fraqueza, de harmonia, ou seja, 
manifestações do ser humano. 
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Os interesses não estão apenas nas divisas da fronteira internacional, e sim 

nas atividades, atrações e características que podem ser localizadas nos países 

vizinhos.  

Ao pensar em Turismo na Tríplice Fronteira, ressaltando a ideia de unidade 

territorial28, concorda-se com Rabossi (2011, p. 45), 

 

ainda que se aceite a importância da fronteira para a existência de certas 
atividades que parecem negá-la e admitindo que parte importante da 
experiência das pessoas ainda esteja ancorada em distinções nacionais, 
poderíamos sugerir como hipótese que a trama urbana é o que confere 
certa unidade à região.  

 

Compreende-se que o Turismo de fronteira percebe as áreas como zonas de 

aproximação e não de separação. Há um espaço polarizador regulando povos, 

culturas, políticas e economias, porém a cooperação e integração se destacam 

nesse ambiente. 

Tanto para o compartilhamento de dilemas, quanto para reforçarem os elos 

históricos que os unem, a Tríplice Fronteira de Brasil – Argentina - Paraguai aparece 

como relevante no desenvolvimento de estratégias não só de seus Estados 

nacionais, mas também de suas comunidades. 

Perceber e entender que a integração turística da Tríplice Fronteira de Foz do 

Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este consistirá um fenômeno profícuo e 

próspero, é algo possível se forem positivas as ações realizadas por seus habitantes 

e visitantes. Salienta-se que esse é um assunto ainda pouco explorado e que 

estudos aliando o Turismo com práticas comunicacionais irão impulsionar e 

diversificar essas atividades na Tríplice Fronteira.  

                                                           
28 Um espaço de cooperação e parcerias turísticas, onde as atrações não são apenas de um país, 
mas assumem caráter interligado, na qual as três cidades se tornam um único destino.  
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4 PRISMAS DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-ARGENTINA-PARAGUAI 

 

A fronteira é um lugar simbólico e permeável onde as culturas se mesclam. O 

acoplamento expresso no objeto dessa pesquisa, a Tríplice Fronteira de Brasil – 

Argentina - Paraguai, sugere uma intensa integração e dependência. 

A partir do tratamento diferenciado que recebe dos órgãos de Estado e ao tipo 

de relação com os povos vizinhos, pontua-se que as regiões transfronteiriças são 

consideradas diferenciadas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005).  

Dilla Alfonso (2015) considera que a vida de qualquer Complexo Urbano 

Transfronteiriço é uma profusão de cruzamentos, intercâmbios e comparações, que 

permite “caminhos de entendimentos e consensos em cenários binacionais que 

oscilam entre hostilidade latente e fraternidade retórica” (DILLA ALFONSO, 2015, 

p. 35). 

Conforme tipologia das interações transfronteiriças, a Tríplice Fronteira de 

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este pode ser classificada com o modelo 

Sinapse, que “se refere à presença de alto grau de troca entre as populações 

fronteiriças” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005, p. 147), 

considerando que “praticamente todas as cidades-gêmeas articuladas por pontes 

pertencem a este tipo, sendo elas estratégicas para o comércio bilateral” (Ibid.). Elas 

se caracterizam como um espaço 

 

ativamente apoiado pelos Estados contíguos, que geralmente constroem 
em certos lugares de comunicação e trânsito infraestrutura especializada e 
operacional de suporte, mecanismos de apoio ao intercâmbio e 
regulamentação de dinâmicas, principalmente mercantis. As cidades-
gêmeas mais dinâmicas podem ser caracterizadas de acordo com este 
modelo (Ibid.).  

  

Assim, “uma paisagem urbana peculiar surge nesse tipo de cidades-gêmeas, 

com a formação de sindicatos de cambistas, de motoqueiros transborder, de 

infraestrutura hoteleira e de redes de lojas especializadas” (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005, p. 147). 

Observa-se essa situação de sinapse entre Foz do Iguaçu - Ciudad del Este, 

porém entre Foz do Iguaçu – Puerto Iguazú (Figura 2) há um contraponto em 

relação ao trânsito de indivíduos, visto que é necessário passar pelo controle de 

alfândega para entrar na Argentina. 
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Figura 2 – Mapa Tríplice Fronteira 

 

Fonte: Mapa elaborado pela geógrafa Isabel Perez (2018). 

 

A região tem seu primeiro registro em 1542, com a chegada do espanhol 

Álvar Nuñez Cabeza de Vaca ao rio Iguaçu. Em 1881, a povoação ganhou alento 

quando Foz do Iguaçu recebeu súditos portugueses e espanhóis, indicando a 

diversidade vigente até os dias atuais (ROSEIRA, 2006). 

A seguir apresentam-se dados históricos e características das cidades de Foz 

do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este a fim de compreender como se 

comunicam, estruturam e se posicionam para o segmento turístico. 

 

4.1 FOZ DO IGUAÇU: O TERCEIRO DESTINO BRASILEIRO 

 

Foz do Iguaçu foi fundada como colônia militar em 1889 e seu centro 

administrativo comercial cresceu ao redor do lugar de sua fundação. As áreas 

“próximas a Ponte da Amizade permaneceram marginais ao desenvolvimento 

urbano” (RABOSSI, 2010a, p. 29). Porém, o marco da presença européia na região 

é a “descoberta”, por Cabeza de Vaca, das Cataratas do Iguaçu, em 1548.  
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Segundo Wachowicz (1982), a existência dos rios Paraná e Iguaçu foi a 

principal linha demarcatória entre a fronteira brasileira com o mundo espanhol. O 

obstáculo natural que esses rios impunham aos exploradores estrangeiros, na visão 

do governo federal, permitia relativa segurança ao País. O marco da colonização do 

Oeste Paranaense e, consequentemente, de Foz do Iguaçu iniciou-se com a 

instalação da colônia militar de Foz do Iguaçu, em 1889, pelo Capitão Belarmino 

Augusto de Mendonça Lobo, com o objetivo de garantir o fortalecimento da fronteira 

com o Paraguai e Argentina. 

Em 1910, a colônia militar passou à condição de "Vila Iguassu", distrito do 

Município de Guarapuava. Após dois anos, em 1912, o Ministro da Guerra 

emancipou a Colônia, tornando-a um povoamento civil entregue aos cuidados do 

governo do Paraná, que criou então a Coletoria Estadual da Vila. Em 14 de março 

de 1914, pela Lei 1383, foi criado o município de Vila Iguaçu, instalado efetivamente 

no dia 10 de junho do mesmo ano. Somente em 1918 o município passou a 

denominar-se Foz do Iguaçu (FOZ DO IGUAÇU, 2015a).  

A construção da Hidrelétrica de Itaipu, iniciada na década de 70 do século XX, 

aumentou consideravelmente o contingente populacional de Foz do Iguaçu (Gráfico 

1, p. 102). Em 1960, o município contava com 28.080 habitantes, em 1970, com 

33.970 e, em 1980, 136.320 habitantes, registrando assim um crescimento de 385% 

(FOZ DO IGUAÇU, 2015a).  

O fortalecimento das relações diplomáticas entre Brasil, Argentina e Paraguai, 

iniciado na década de 1950, passou a ditar um novo ritmo ao desenvolvimento 

econômico de Foz do Iguaçu após 1970. Entre as décadas de 1970 e 1990 – 

quando a Usina Hidrelétrica de Itaipu foi construída no Rio Paraná –, Foz do Iguaçu 

atraiu um enorme contingente populacional e teve sua área urbana ampliada. 

Ocorreram profundas alterações nas atividades econômicas, tanto no comércio 

como nos serviços, enquanto a industrialização não teve destaque. A cidade tinha 

uma economia apoiada principalmente nas atividades agropecuárias, mas passou a 

ter no Turismo, comércio e serviços, sua base econômica (CONTE, 2013). 
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Gráfico 1 – Crescimento populacional a partir da construção da Usina Binacional 
Itaipu 

 

Fonte: Roseira (2006). 

 

Com 264.044 habitantes29 distribuídos em 617,700 km² (IBGE, 2018a), Foz do 

Iguaçu conta com 87 etnias, sendo que paraguaios, libaneses, chineses e argentinos 

são os imigrantes mais numerosos (PROGRAMA COMO SERÁ, 2015). Em 2018, a 

cidade destaca-se pela geração de energia, pelos fluxos transfronteiriços e pela 

atividade turística. 

Conforme o Ministério de Integração Nacional (2005), Foz do Iguaçu está 

localizada no Arco Sul, que abrange a Faixa de Fronteira dos Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correspondente à área mais meridional do país, 

configurando-se em  

 

espaço com a mais intensa influência do legado sócio-econômico e cultural 
europeu ao longo da faixa, e aquele mais intensamente afetado pela 
dinâmica transfronteiriça decorrente do projeto de integração econômica 
promovida pelo Mercosul (MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 
2005, p. 59). 

 

                                                           
29 População estimada pelo IBGE em 2017. População registrada no último censo em 2010: 256.088 
habitantes (IBGE, 2018b). 
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Nessa região, o estabelecimento de laços com os países vizinhos  

 

derivam de um processo historicamente bastante antigo de ocupação das 
áreas de campo naturais por grandes estâncias de gado (especialmente na 
fronteira com o Uruguai e com a Província argentina de Corrientes) e da 
influência religiosa e indígena (guarani) das missões jesuíticas do século 
XVIII. A forte presença militar motivada por antigas rivalidades entre Brasil e 
Argentina não rompeu esses antigos laços econômicos e culturais 
(MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005, p. 61). 

 

Em relação ao transporte de cargas, Foz do Iguaçu conta com Estação 

Aduaneira – Porto Seco, administrado pela Eadi Sul Terminal de Cargas Ltda., 

oferecendo serviços aduaneiros para a efetuação de operações de exportação e 

importação (FOZ DO IGUAÇU, 2015a). 

As fundações dos Parques Nacionais iniciaram na década de 1930, quando 

colonos marcharam para o oeste e fundaram cidades na porção sul do Brasil. 

Mediados por questões mais estratégicas do que ambientais, Argentina e Brasil 

estabeleceram oficialmente seus Parques Nacionais com objetivos de proteção, 

integridade e soberania nacional no limite com as Cataratas do Iguaçu (FOZ DO 

IGUAÇU, 2015a). 

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939 e abriga o 

maior remanescente de Floresta Atlântica da região sul do Brasil. Protege uma 

biodiversidade constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras 

(18 espécies de peixes, 12 espécies de anfíbios, 41 espécies de serpentes, 8 de 

lagartos, 45 de mamíferos e 340 espécies de aves), inclusive algumas ameaçadas 

de extinção, como onça-pintada, o puma, o jacaré-de-papo-amarelo, o papagaio-de-

peito-roxo e o gavião-real (FOZ DO IGUAÇU, 2015a). 

Rodeadas por reserva natural com uma área de 250 mil hectares, as 

Cataratas do Iguaçu são um patrimônio natural brasileiro e argentino, com visitantes 

dos dois países. O atrativo recebe, somente do lado brasileiro, mais de um milhão 

de indivíduos por ano (FOZ DO IGUAÇU, 2015a).  

Desde 1986, o Parque Nacional do Iguaçu com suas Cataratas é considerado 

Patrimônio Mundial Natural da UNESCO (TIRAPELI, 2000). Unido pelo rio Iguaçu ao 

Parque Nacional Iguazú, na Argentina, o parque integra o mais relevante contínuo 

biológico do Centro-Sul da América do Sul, tendo aproximadamente 600 mil 

hectares de áreas protegidas e outros 400 mil em florestas ainda primitivas (FOZ DO 

IGUAÇU, 2015a). 
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Entre 1998 e 2002, a partir de concessões em processos licitatórios, foram 

implantadas atividades de recreação, interpretação e educação ambiental 

desenvolvidas por empresas concessionárias, sob monitoramento do Ibama 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A 

implantação desse modelo foi possível pelo fato do parque reunir condições 

adequadas, entre elas a maturidade do seu Plano de Manejo30; a rentabilidade 

econômica em função do histórico de visitantes; o equacionamento da questão 

fundiária e a boa infraestrutura externa de acesso ao parque (GORINI ET AL, 2006). 

As Cataratas do Iguaçu estendem-se por uma faixa semicircular de 2.700 

metros de extensão, dos quais 800 metros estão do lado brasileiro e 1.900 metros 

do lado argentino. As Cataratas são formadas pelas quedas d’água do rio Iguaçu, 

que em tupi-guarani significa “água grande”, compostas por um número variado de 

saltos e quedas que oscilam entre 150 e 270 e que variam de 40 até 80 metros de 

altura, alcançando uma largura de 2.780 metros, alterando de acordo com o volume 

de água do rio. Sua formação geológica data de aproximadamente 150 milhões de 

anos, porém a formação do acidente geográfico das Cataratas se iniciou há 

aproximadamente 200 mil anos. São 19 saltos principais e alguns têm nomes 

próprios como Floriano, Deodoro e Benjamim Constant. Porém, o mais reconhecido 

é a ‘Garganta do Diabo’, que tem a maior queda d’água com 150 metros de largura e 

80 metros de altura (GUIA VIAJAR MELHOR, 2015). As Cataratas do Iguaçu são as 

maiores do mundo em número de saltos e extensão. 

Em 2017, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 1.788.922 visitantes de 166 

países. O crescimento da visitação ao parque foi de 15% no comparativo com 2016. 

As nacionalidades que mais visitaram o Parque Nacional do Iguaçu foram, 

primeiramente, os brasileiros, depois os argentinos, seguidos de paraguaios, 

franceses, alemães e estadunidenses.  

É o segundo parque nacional mais visitado do país, ficando atrás, em número 

de visitantes, apenas do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que recebe 

mais de três milhões de pessoas por ano (G1, 2018b). Também em 2017, o 

                                                           
30 Documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas que devem regular o uso da área e 
o manejo de recursos naturais. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.985/2000, todas as unidades de 
conservação devem ter um Plano de Manejo (BRUHNS, 2009). 
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Complexo Turístico Itaipu com as visitas ao Kattamaram31, Polo Astronômico e 

Iluminação da Barragem tiveram aumento de 45,78%, 22,16% e 15,53%, 

respectivamente (MERCADO E EVENTOS, 2017).  

O Guia de Viagem da Forbes, a mais antiga revista de negócios dos Estados 

Unidos, incluiu as Cataratas do Iguaçu na lista dos 18 melhores destinos mundiais 

para serem visitados em 2018 (EMBRATUR, 2018). 

A partir de novembro de 2017, Foz do Iguaçu oferece “O Passaporte 3 

Maravilhas”, que permite ao turista comprar, de uma só vez, a entrada para três 

atrativos da cidade: a Itaipu Binacional, as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três 

Fronteiras. O objetivo do Passaporte é fazer que o público visitante de um atrativo 

turístico também se interesse pelos outros, aumentando a sua permanência na 

cidade (PASSAPORTE 3 MARAVILHAS, 2018). 

Em Foz do Iguaçu, a atividade turística está baseada na expansão e venda do 

produto turístico, bem como no desenvolvimento e qualificação profissional da mão 

de obra local voltada para este tipo de Turismo.  

Localizada em Foz do Iguaçu, considerada a segunda maior colônia árabe do 

Brasil, a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab foi inaugurada em 1983 e possui 600 m². Sua 

orientação é dada pelo Mihrab, feito na parede posterior da Mesquita e indicativo da 

direção da Cidade Santa de Meca, para onde volta a face o muçulmano em oração 

(FOZ DO IGUAÇU, 2017). O Turismo e Religião dependem “de muitas mídias e 

muitos símbolos” (OLIVEIRA, 2004, p. 81), pois tem sua origem “no exercício 

contemporâneo da peregrinação” (Ibid., p. 13). 

Com forte presença de religiosidade, isto é, “a maneira como a cultura 

religiosa é geograficamente vivenciada” (OLIVEIRA, 2004, p. 17), Foz do Iguaçu 

propicia “um lugar privilegiado de busca do sagrado como dimensão espiritual, 

mística e sobrenatural de existência” (OLIVEIRA, 2004, p. 89). Sendo assim, o 

Turismo e Religião na cidade apresentam-se “como uma prática com identidade, 

definições e limites” (OLIVEIRA, 2004, p. 13). 

Conforme dados de 2017, a rede hoteleira da cidade é composta por 176 

meios de hospedagem e 27,5 mil leitos. De janeiro a outubro de 2017, mais de 1,7 

                                                           
31 O Porto Kattamaram é um espaço construído com píer, deck e um restaurante com visão para o 
lago de Itaipu. A embarcação, de 35 metros com capacidade para 200 pessoas, navega beirando a 
barragem de Itaipu, com aproximadamente 8km de comprimento, unindo Brasil e Paraguai 
(TURISMO ITAIPU, 2018). 
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milhão de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O 

número é 16,32% superior ao mesmo período registrado em 2016. O terminal é o 

que mais cresceu no País, entre aqueles administrados pela Infraero (ABEOC, 

2018). 

Assim, Foz do Iguaçu concentra um fluxo de relações urbanas internacionais, 

destacando-se pelo acúmulo das funções comerciais e de serviços, intensificadas 

pelo comércio fronteiriço e de um dos mais importantes polos turísticos no Brasil, as 

Cataratas do Iguaçu. A cidade é o principal ponto de conexão da região de fronteira 

(Puerto Iguazú e Ciudad del Este) com o oeste do Paraná, leste paraguaio e 

nordeste argentino. Um dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu é o monumento do 

Marco das Três Fronteiras, que representa esta singular situação geográfica entre 

os países. 

Foz do Iguaçu “é um importante nódulo da rede territorial sul-americana” 

(ROSEIRA, 2006, p. 1) na medida em que congrega elementos centrais de 

conectividade e circulação de uma integração territorial continental. Sua centralidade 

na Tríplice Fronteira é desempenhada através de um conjunto de atividades 

voltadas ao Turismo nacional e internacional. 

   

4.2 PUERTO IGUAZÚ: A GASTRONOMIA COMO ATRATIVIDADE  

 

A Argentina é uma república presidencialista, tendo o poder legislativo 

bicameral, representado por 72 senadores e 257 deputados. O seu território está 

dividido em 22 províncias, as quais, por sua vez, são divididas em municipalidades. 

Conta ainda com o Distrito Federal de Buenos Aires e o Território Nacional da Terra 

do Fogo (AETM, 2018). 

Puerto Iguazú está localizada ao extremo norte da província argentina de 

Misiones e se conecta com Foz do Iguaçu por meio da Ponte Internacional Tancredo 

Neves (também conhecida como Ponte Internacional da Fraternidade), criada em 

1985, que une as rodovias RN 12 e a BR-469. Está a 10 km do centro de Foz do 

Iguaçu e até 1990 recebia uma grande quantidade de turistas brasileiros para 

compras de produtos de couro e peles, laticínios e bebidas (principalmente vinhos) e 

azeitonas. Entretanto, com a reestruturação econômica que a Argentina passou 

desde o início dos anos 1990, como os preços tornaram-se dolarizados, as compras 

realizadas por brasileiros ficaram dificultadas.  
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Segundo dados de 2010 do Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 

República Argentina (INDEC), a população de Puerto Iguazú é de 82.227 habitantes, 

sendo assim a menor das cidades que compõem a Tríplice Fronteira (INDEC, 2018. 

Puerto Iguazú apresenta reduzida interferência de grupos imigrantes se comparada 

com Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.32  

A ligação rodoviária entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú iniciou em 29 de 

novembro de 1985, sendo um marco na consolidação e no fortalecimento das 

relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Argentina, fato que coincidiu com o 

início das negociações para a criação do MERCOSUL. Em 1985, tem-se a ligação 

com a Argentina favorecida pela construção da Ponte Tancredo Neves e pela 

construção de uma aduana. 

No século XVI, Alvar Núñez Cabeza de Vaca descobriu as Cataratas, que os 

guaranis chamavam “del Iguazú” (águas grandes). Puerto Iguazú foi fundada em 10 

de setembro de 1901 como Puerto Aguirre. Já em 1906 foi construído o primeiro 

hotel (WELCOME ARGENTINA, 2015).  

Em 1934, é criado o Parque Nacional Iguazú, através da Lei n.12.103, com 

67.620 hectares que foram declarados Patrimônio Nacional da Humanidade em 

1984. Premiado em 2013 pela UNESCO como “Valor Universal Excepcional”, o 

Parque Nacional do Iguazú possui 450 espécies de aves e uma flora com 2.000 

gêneros e é considerado um dos fenômenos naturais mais importantes do mundo 

(MISIONES TUR, 2018a).  

Conforme dados de 2016, 79% dos visitantes de Puerto Iguazú são turistas 

nacionais (principalmente de Buenos Aires com 35,44%) e o Brasil destaca-se como 

mercado emissor em 10%. O motivo principal da viagem são as férias ou lazer 

(95%), seguido de 4% com razões familiares e 1% por turismo de negócios (AETM, 

2018). 

Durante 2016, o Parque Nacional Iguazú recebeu 1.272.028 visitantes, 

representando uma redução de 8% em relação a 2015. Desses, 58% eram de 

residentes do país, 27% de estrangeiros e 15% de turistas do Mercosul: Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela (AETM, 2018).  

                                                           
32 O último “Censo Nacional de População e Habitação” na Argentina foi realizado em 2010 (INDEC, 
2018). 
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De acordo com estudos de 2016 do Organismo Regulador do Sistema 

Nacional de Aeroportos da Argentina - ORSNA, desembarcaram no Aeroporto 

Internacional Cataratas do Iguazú 893.945 passageiros, representando um 

acréscimo de 3% em relação a 2015 (AETM, 2018). 

Puerto Iguazú se incorporou regionalmente por meio de fluxos comerciais, 

estabelecendo e estruturando as dependências das conjunturas econômicas 

estabelecidas nas territorialidades, seja pelo comércio, seja pela atividade turística, 

pois a indústria é incipiente. Nos anos de 1960, as atividades econômicas entre Foz 

do Iguaçu e Puerto Iguazú eram marcadas pelos fluxos de produtos agrícolas e 

têxteis produzidos na Argentina (ROSEIRA, 2006). 

Considera-se necessário retomar alguns aspectos históricos da Guerra do 

Paraguai para melhor compreender o contexto atual da cidade de Puerto Iguazú.  

A Guerra do Paraguai (ou Guerra da Tríplice Aliança) foi o maior conflito 

armado internacional ocorrido na América do Sul no século XIX, de 1864 a 1870 

(DORATIOTO, 2002). Foi encadeada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, 

composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Iniciada a partir da ambição do ditador 

Francisco Solano López, com objetivos de aumentar o território paraguaio e obter 

uma saída para o Oceano Atlântico, através dos rios da Bacia da Prata 

(DORATIOTO, 2002). 

Desde sua independência, os governantes paraguaios afastaram o país dos 

conflitos armados na região Platina. A política isolacionista paraguaia, porém, 

chegou ao fim com o governo do ditador Francisco Solano López (DORATIOTO, 

2002). 

Em 1864, o Brasil estava envolvido em um conflito armado com o Uruguai. 

Havia organizado tropas, invadido e deposto o governo uruguaio do ditador Aguirre, 

que era líder do Partido Blanco e aliado de Solano López. O ditador paraguaio se 

opôs à invasão brasileira do Uruguai, porque contrariava seus interesses. Brasil, 

Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai. 

Conforme Doratioto (2002), como retaliação o governo paraguaio aprisionou 

no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, atacou a 

cidade de Dourados, em Mato Grosso. Foi o estopim da guerra. Tropas paraguaias 

atacaram Mato Grosso e ocuparam Corumbá, em dezembro 1864. Em maio de 

1865, o Paraguai também fez várias incursões armadas em território argentino, com 

objetivo de conquistar o Rio Grande do Sul. Contra as pretensões do governo 
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paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando o acordo militar 

chamado de Tríplice Aliança, assinado em 1º de maio de 1985 em Buenos Aires 

(DORATIOTO, 2014).  

O Paraguai esteve na ofensiva militar entre dezembro de 1864 e setembro de 

1865, ao invadir o território brasileiro e argentino. O plano de Solano López era que 

uma guerra-relâmpago poderia resultar em um novo equilíbrio de poder na região. 

A Guerra do Paraguai durou de dezembro de 1864 a março de 1870. A 

Inglaterra a financiou fazendo empréstimos ao Brasil (DORATIOTO, 2002). Brasil, 

Argentina e Uruguai derrotaram o Paraguai. Estima-se que 50 mil homens brasileiros 

foram mortos, além de 50% das tropas argentinas e uruguaias. No Paraguai, foram 

cerca de 300 mil pessoas mortas em decorrência dos combates, das epidemias e da 

fome (DORATIOTO, 2014). 

As polêmicas relacionadas a interpretações divergentes sobre a Guerra do 

Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança, tornam contundente tal período da história, 

especialmente pelas repercussões de mazelas sociais dela decorrentes. Conforme o 

historiador Doratioto (2002), a Guerra do Paraguai foi o conflito externo de maior 

repercussão aos países envolvidos, tanto na mobilização e na perda de homens, 

como nos aspectos políticos e financeiros.  

Quase um século depois, durante a Guerra das Malvinas, em 1982,  

 

o apoio brasileiro à Argentina ocorreu antes, durante e depois da guerra. O 
governo brasileiro continuou a respaldar, desde que pacífico, o pleito 
argentino pelas Malvinas e tomou medidas concretas para evitar que se 
utilizasse o território nacional como base logística, aérea ou terrestre, para 
comunicações, mesmo que de caráter civil, entre essas ilhas e a Grã-
Bretanha, exceto em casos de humanitários (DORATIOTO, 2014, p. 159). 

 

Assim, ao assumir esta postura, o Brasil angariou apreço da opinião pública 

argentina, contribuindo para um clima favorável ao entendimento e cooperação entre 

os dois países.  

Em 26 de março de 1991, foi firmado o Tratado de Assunção, entre Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, para a constituição do Mercado Comum do Sul, o 

Mercosul. O tratado agrupou os mecanismos de integração existentes entre Brasil e 

Argentina e arcou com  

 

uma estrutura de funcionamento, tendo como órgão supremo o Conselho de 
Mercado Comum e como executor o Grupo Mercado Comum. Esses 
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mecanismos visavam uma integração econômica com desdobramentos 
políticos e culturais, mas que não significava uma partilha de soberania dos 
Estados-membros, que continuavam a ter suas políticas externas com 
objetivos de acordo com as especialidades nacionais (DORATIOTO, 2014, 
p. 167). 

 

Puerto Iguazú tem uma pequena participação na economia argentina, tanto 

no que se refere a sua produção de capital quanto a sua circulação.  

Em relação ao Turismo receptivo, existem cerca de 11.965 leitos entre 

formais e informais na cidade (AETM, 2018). Além das Cataratas e o tour de quedas 

de Iguazú, seus principais pontos turísticos são:  

I) “La Aripuca”: parque agro-eco-turístico cuja atração principal é uma 

construção de 17 metros feita com enormes toras resgatadas do comércio ilegal de 

madeira. O objetivo do local é divulgar a cultura, crenças e tradições da região e 

proporciona aulas ambientais, exposições e shows típicos (ARIPUCA, 2018); 

II) “IceBar” é um bar em meio a selva missioneira argentina, onde tudo é 

feito de gelo: paredes barra, móveis e esculturas itinerantes que representam a 

fauna típica da região. A temperatura pode chegar a -10ºC (ICEBAR, 2017); 

III) “Marco das Três Fronteiras”: localizado ao final da avenida Costanera 

na divisa territorial entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Cada país tem o seu 

obelisco com as cores nacionais e são pontos turísticos, principalmente nas cidades 

de Foz de Iguaçu e Puerto Iguazú. O do Paraguai, pelo difícil acesso e distância, 

recebe poucos visitantes como se percebe vendo à distância. Os locais ficam à 

margem dos rios Iguaçu, que faz a fronteira entre Brasil e Argentina, e o Paraná, que 

divide o Paraguai dos outros dois (MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS, 2017); 

IV) “Grand Resort Spa & Casino”: a atividade de jogos é liberada na 

Argentina e o cassino está situado no Iguazú Grand Resort Spa & Casino. Inclui 34 

mesas de jogo com mais de 200 máquinas de Slots, além de oferecer concertos 

musicais nacionais e internacionais (CASINO IGUAZU, 2017); 

V) “Duty Free Shop Puerto Iguazu”: organizada como uma loja de 

diferentes sessões, é um espaço de inovação, criatividade e originalidade que conta 

com uma superfície de 10.000 m². Possui estacionamento coberto, estacionamento 

ao ar livre, espaços de recreação, bar e restaurante (DUTY FREE SHOP PUERTO 

IGUAZU, 2017). 

A oferta gastronômica de Puerto Iguazú, ressaltando os sabores da cozinha 

regional, contribui para a cidade ser reconhecida nesse segmento. Segundo o 
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Tripadvisor (2018b), em consulta realizada no dia 25 de janeiro de 2018, lá existem 

120 restaurantes avaliados pelos usuários/turistas. Um dos principais eventos da 

cidade é a “Semana Gastronómica das Cataratas do Iguazú – Maravilla Culinaria” e 

o “Oda al Vino”. Conforme Schlüter (2003, p. 70),  

 

a ativação social do patrimônio gastronômico na Argentina partiu de um 
conjunto de órgãos públicos, privados e ONGs. Entre os alimentos 
considerados patrimônio gastronômico nacional estão mate, o doce de leite 
e uma variedade de vinho tinto conhecida como Malbec. 

 

Considera-se que enfatizar os aspectos gastronômicos da cidade é 

fundamental, pois “a gastronomia como patrimônio local está sendo incorporada aos 

novos produtos turísticos orientados a determinados nichos de mercado, permitindo 

incorporar os atores da própria comunidade na elaboração desses produtos” 

(SCHLÜTER, 2003, p. 70), colaborando com o desenvolvimento sustentável da 

atividade. É atração tanto para residentes como para turistas, pois não “só nutre o 

corpo e o espírito, mas faz parte da cultura dos povos” (SCHLÜTER, 2003, p. 89). 

A criação de uma rota temática gastronômica permite “integrar em um produto 

os elementos que individualmente não atraem interesse suficiente ou contam com 

certas dificuldades de promoção ou comercialização” (SCHLÜTER, 2003, p. 71), 

tornando viável “um produto final de maior valor que a soma das partes e 

incrementando assim seus benefícios econômicos e sociais” (Ibid.). Assim, 

atividades relacionadas à gastronomia possuem grande destaque no segmento 

turístico. 

Portanto, nesta pesquisa concebe-se Puerto Iguazú, como polo de Turismo e 

gastronomia, bem como de Turismo e natureza.  

 

4.3 CIUDAD DEL ESTE: O ENLAÇADO DE TURISMO E COMPRAS 

 

Paraguai é uma república presidencialista com 17 províncias. O país tem um 

sistema bicameral, representado por 45 senadores e 80 deputados, cuja 

Constituição foi promulgada em 1992 (SENATUR, 2017). 

Posicionada a 5 km do centro de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este foi fundada 

em 1957 com o nome de Puerto Flor de Lis, no período do governo do Presidente 

Alfredo Stroessner, nome do presidente paraguaio da época (RABOSSI, 2010b).  
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A fundação de Puerto Presidente Stroessner foi um dos passos, para a 

concretização de uma saída por terra até o oceano Atlântico. Posteriormente 

intitulada de Ciudad del Este, a cidade se modificou em um canal privilegiado de 

entrada das importações e saída das exportações (RABOSSI, 2010b). 

Ciudad del Este possui cerca de 387.755 mil habitantes sendo a segunda 

cidade mais populosa do Paraguai, atrás da capital Assunção. Está localizada no 

extremo leste do país às margens do rio Paraná, no departamento de Alto Paraná 

(CITY POPULATION, 2018). 

O crescimento vertiginoso de Ciudad del Este está vinculado, entre outros 

fatores, ao enorme dinamismo que adquiriu seu movimento comercial. Produtos 

importados passaram a ser oferecidos em um crescente mercado com milhares de 

compradores, que o transformaram em um dos centros comerciais regionais mais 

importantes na América Latina (RABOSSI, 2011). 

A conexão com o centro do Paraguai e o rio Paraná iniciou-se na presidência de 

Carlos Antonio López, de 1841 a 1862, através de um caminho que comunicava San 

Joaquín e Tacurupucú, o que mais tarde transformou-se em Hernandarias33, 

reaberto provisoriamente na presidência de Bernardino Caballero (de 1880 a 1886). 

Na década de 1940 foi concretizada a abordagem entre Brasil e Paraguai. Em 

1941, o presidente Getúlio Vargas realizou a primeira visita de um presidente 

brasileiro ao Paraguai, que era presidido pelo General Higinio Morínigo Martínez, 

outorgando facilidades portuárias ao governo paraguaio (RABOSSI, 2010b).  

Em 1955 iniciou-se a construção da rota entre Coronel Oviedo (Paraguai) até 

a margem do rio Paraná na altura de Foz do Iguaçu. A rota foi finalizada em 1959. 

No ano de 1956 foi firmado convênio para a construção da Ponte que unia Brasil e 

Paraguai. A fundação da cidade de Puerto Presidente Stroessner, em 1957, foi 

planejada para receber a rota e desenvolver uma cidade onde os países iriam unir-

se (RABOSSI, 2010b).  

Ao final dos anos 50 do século XX, alguns comerciantes se fixaram em Foz 

do Iguaçu para aproveitar o mercado paraguaio, que até o momento não possuía 

produtos brasileiros. Muitos eram imigrantes libaneses, que em conjunto com 

brasileiros e paraguaios fortaleceram um dos mercados fronteiriços mais dinâmicos 

                                                           
33 Fundada em 1896, está localizada no departamento de Alto Paraná, no Paraguai, distante 8 km de 
Ciudad del Este e 335 km de Asunción (RABOSSI, 2010b).  
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de produtos brasileiros. Com a consolidação da oferta ao longo do tempo, 

importadores libaneses, taiwaneses, coreanos, chineses, hindus, foram articulando 

novos circuitos comerciais (RABOSSI, 2010b). 

A ligação com o Oceano Atlântico era uma aspiração do Paraguai desde o 

século XVI. Como resultado e consolidação do fortalecimento das relações bilaterais 

entre Brasil e Paraguai, foi inaugurada, em 27 de março de 1965, sobre o Rio 

Paraná, a Ponte da Amizade, com uma extensão de 554 metros, ligando Foz do 

Iguaçu, no Brasil, a Ciudad del Este, no Paraguai. A inauguração teve a presença 

dos presidentes Alfredo Stroessner, do Paraguai e Humberto Castello Branco, do 

Brasil (RABOSSI, 2010b).  

A Ponte da Amizade foi o primeiro passo para a ligação do Paraguai com o 

Oceano Atlântico, concretizado com a inauguração da pavimentação da BR-277, em 

27 de março de 1969 (PERIS; LUGNANI, 2003). Cerca de 40 mil pessoas transitam 

diariamente pela ponte (PROGRAMA COMO SERÁ, 2015). 

Para Peris e Lugnani (2003), o fortalecimento das relações comerciais do 

Brasil com o Paraguai, a construção da Ponte da Amizade e a pavimentação da BR-

277 (em 27 de março de 1969) foram fatores exógenos, os quais exerceram forte 

influência sobre a dinâmica econômica da região. A partir desses acontecimentos, 

Foz do Iguaçu e a região de fronteira passaram a ser local de intensas intervenções 

por parte do Governo Federal.  

A pavimentação da BR-277, entre Cascavel e Foz do Iguaçu, foi realizada 

pelo Governo Federal, em curto tempo, representando um fator que contribuía à 

expansão da região. 

Segundo Rabossi (2010b), a fundação de Puerto Presidente Stroessner 

permitiu ao Paraguai ter uma saída por terra até o oceano Atlântico, transformando a 

cidade em um canal privilegiado de entrada de importações e saídas de 

exportações.  

O comércio de Ciudad del Este é ordenado por grupos de diferentes 

nacionalidades, entre chineses, árabes, japoneses e coreanos. É composta por 

imigrantes, vendedores ou carregadores, cambistas ou transportadores. Um 

mercado fronteiriço, no qual se tira proveito dos diferenciais de preços e produtos 

entre distintos espaços nacionais, onde milhares de compradores abastecem-se de 

variadas mercadorias. 
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Do início da década de 1980 até a primeira metade da década de 1990, o 

comércio de fronteira da cidade paraguaia experimentou um período de vertiginoso 

crescimento (ROSEIRA, 2006). Se antigamente o comércio era caracterizado pelo 

contrabando de riquezas naturais do “sertão”, atualmente é marcado pelo “comércio 

ilegal de uma variedade de produtos – principalmente aqueles de grande conteúdo 

informacional e tecnológico – numa das áreas de fronteiras mais povoadas do Brasil” 

(Ibid. p. 130). 

Rabossi (2010b) avalia que o fator fundamental do crescimento do comércio 

de Presidente Stroessner34, foi a demanda dos compradores brasileiros por produtos 

importados. Assim, essas relações entre Brasil e Paraguai foram essenciais para a 

construção da represa de Itaipu.  

O comércio local tem ampla circulação financeira, o que insere Ciudad del 

Este no mesmo patamar de importância de outros centros comerciais mundiais, 

como Miami, Cidade do Panamá e Hong Kong. 

Ao final da década de 1980, o Paraguai tornou-se um importante parceiro 

brasileiro, 

  

quer pela presença em seu território de milhares de ‘brasiguaios’ – 
brasileiros e seus descendentes – proprietários de terras que modernizaram 
a exploração da agricultura e ampliaram suas exportações agrícolas, quer 
pela construção de Itaipu (DORATIOTO, 2014, p. 164). 

 

A hidrelétrica Itaipu Binacional está localizada no Rio Paraná, no trecho de 

fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 14 km ao Norte da Ponte da Amizade, nos 

municípios de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del Este, no Paraguai (ITAIPU, 

2015b). Atualmente, além de visitar o Complexo Turístico de Itaipu, o turista pode 

conhecer, a Catedral de San Blas, o Ecomuseu, o Refúgio Biológico Bela Vista e 

assistir à Iluminação da Barragem. 

A construção da represa iniciou em 1974 e em maio de 1984 foi inaugurada a 

primeira unidade geradora de energia. O ano de 1978 registrou o número máximo de 

31.318 trabalhadores. O nome Itaipu significa no idioma tupi-guarani, "pedra na qual 

a água faz barulho". A capacidade instalada de geração da Usina de Itaipu é de 14 

                                                           
34 Após o golpe de estado que depôs o ditador Alfredo Stroessner, em fevereiro de 1989, a cidade 
passou a ser chamada de Ciudad del Este (RABOSSI, 2010b). 
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GW, com 20 unidades geradoras fornecendo 700 MW cada e projeto hidráulico de 

118 m (ITAIPU, 2015a). 

A construção da Usina de Itaipu resultou de uma série de fatores, definidos, 

conforme Peris e Lugnani (2003), por alguns contextos: primeiro, a visão estratégica 

e de longo prazo dos governos militares do Brasil que incentivaram a decisão do 

Governo Federal; segundo a capacidade da diplomacia brasileira, que negociou um 

acordo com o Paraguai e com a Argentina. Terceiro, o potencial hidrelétrico do Rio 

Paraná; quarto fator, a capacidade técnica brasileira na construção de barragens e 

na montagem de unidades geradoras de energia em grande escala. E, por último, a 

demanda de energia elétrica por parte da região industrializada do Brasil. 

O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, criou a Usina como uma empresa 

binacional, a qual é regida pelo próprio Tratado que a originou e seus três Anexos, 

pelos protocolos adicionais e outros atos decorrentes e por seu Regulamento 

Interno, bem como pelas normas de Direito Público Internacional. Ou seja, uma nova 

territorialidade com jurisdição própria e inovadora de relações internacionais 

(RABOSSI, 2010b). 

Itaipu não é empresa estatal, nem sociedade anônima. Sua moeda de 

referência é o dólar norte-americano, mas as transações no Brasil são feitas em 

reais e, no Paraguai, em guaranis (ITAIPU, 2015a). 

O Ecomuseu de Itaipu foi criado em 1987, sendo um espaço cujas ligações 

com o homem, sua obra e a natureza, representam características naturais e 

culturais da região. O espaço recria cenários, desde o período pré-histórico à 

povoação de Foz do Iguaçu e à construção da Usina de Itaipu. 

Em 2015, na margem brasileira, eram 1.374 funcionários e na margem 

paraguaia 1.763 funcionários. Desde 1984, a Usina já gerou 2,2 bilhões de 

megawatts-hora (PROGRAMA COMO SERÁ, 2015).  

A Hidrelétrica de Itaipu produz uma média de 90 milhões de megawatts-hora 

por ano. Com o aumento da capacidade e em condições favoráveis do rio Paraná, 

isto é, com chuvas em níveis normais em toda a bacia, a geração pode chegar a 100 

milhões de MWh/ano. Em 2014, Itaipu produziu um total de 87.795.393 de 

Megawatts/hora (87,8 milhões de MWh), fornecendo cerca de 17% da energia 

consumida no Brasil e 75% no Paraguai (TURISMO ITAIPU, 2017).  

A energia de Itaipu é distribuída no Brasil por meio do Sistema de 

Transmissão de Furnas. São cinco linhas de transmissão, três em corrente contínua. 
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De 1977 a 2014, mais 19 milhões de pessoas procedentes de 197 países e/ou 

territórios, visitaram a Usina de Itaipu (ITAIPU, 2015a). 

Levantamento realizado pelos gestores do turismo nas margens brasileira e 

paraguaia da Usina de Itaipu e do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, afirmou que 

em 2017, 979.946 visitantes estiveram na hidrelétrica, número 2,6% maior em 

relação à maior marca anterior, de 955.397, registrada em 2016. Entre os 979.946 

visitantes registrados na Itaipu em 2017, 619.119 entraram pela margem brasileira, 

em Foz do Iguaçu, o que representa 63% do movimento total. As visitas 

institucionais, atendidas pela Divisão de Relações Públicas da empresa, tiveram 

crescimento de 9,5% em relação a 2016, enquanto as visitas do Complexo Turístico 

Itaipu (CTI) aumentaram 8,9% no mesmo período. Na margem paraguaia, com 

acesso pela cidade de Hernandarias, foram recebidas 360.827 pessoas – 37% do 

movimento. As visitas institucionais pelo lado vizinho tiveram aumento de 14,4%. No 

Complexo Turístico houve um aumento de 14%, sem considerar o Centro de 

Investigación de Animales Silvestres (Ciasi), que esteve fechado para reformas e 

não recebeu visitantes em 2017 (MERCADO E EVENTOS, 2018). 

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI), criado em 2003 pela binacional, tem como 

missão transformar a realidade da região trinacional de Foz de Iguaçu (Brasil, 

Argentina e Paraguai), articulando e fomentando ações voltadas ao desenvolvimento 

econômico, cientifico e tecnológico com parcerias do setor público e iniciativa 

privada (ITAIPU, 2015a). 

Abrangendo laboratórios de pesquisa, plataforma de ensino a distância e 

projetos educacionais (de ensino fundamental à pós-graduação), o “Parque 

Tecnológico Itaipu” congrega projetos e programas voltados para a geração de 

empregos e renda, distribuição do conhecimento e desenvolvimento de tecnologia 

(ITAIPU, 2015a).  

Itaipu é parceira do governo brasileiro, na implementação em Foz do Iguaçu, 

da Universidade Federal da Integração Latino-Americano (UNILA), instituição de 

ensino superior bilíngue (português e espanhol), de pesquisa e extensão em 

ciências e humanidades. 

Segundo Conte (2013), Itaipu foi responsável pela dinamização do turismo em 

Foz do Iguaçu, primeiramente pela divulgação dos atrativos naturais ali presentes; 

em segundo lugar por influenciar e ser responsável por melhorias dos equipamentos 
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para atendimento dos turistas; em terceiro por tornar-se, ao longo do processo de 

construção, no segundo atrativo mais visitado na cidade. 

Dados do Conselho de Desenvolvimento de Ciudad del Este (Codeleste), 

fundado em 2015 e responsável pelas diretrizes da capacitação local para o 

desenvolvimento turístico, afirmam que a cidade vem ampliando os serviços 

voltados ao turismo de lazer e em 2017 houve um crescimento de 30%. São 

exemplos disso, o city tour que, desde 2013, sai diariamente do Shopping Del Este e 

o Kattamaram, inaugurado em novembro de 2017, que liga o Paraguai à Argentina. 

O passeio sai do porto da cidade de Presidente Franco, vizinha à Ciudad del Este e 

vai até a Argentina pelo Rio Paraná (FOZ DO IGUAÇU DESTINO DO MUNDO, 

2018b). 

Até 2020 devem abrir as portas em Ciudad del Este sete novos hotéis. Em 

2018, a cidade possui cerca de 1.500 leitos, entre hotéis, hostels e pousadas, e com 

a chegada dos novos estabelecimentos a oferta deve superar os dois mil leitos (FOZ 

DO IGUAÇU DESTINO DO MUNDO, 2018b). 

Conforme Rabossi (2010b, p. 12), depois da fundação de Puerto Presidente 

Stroessner, “o fluxo de mercadorias importadas provenientes do Paraguai se definiu 

a luz de políticas econômicas nacionais e outras medidas de alcance estritamente 

local”.  

Em menos de um século, pode-se afirmar que a presença brasileira, em 

relação aos aspectos econômicos, políticos e demográficos, é a influência 

estrangeira mais significativa, a fim de compreender o Paraguai contemporâneo. 

Ao abordar a região transfronteiriça de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad 

del Este, percebe-se relações de cooperação ou de coexistência pacífica entre as 

comunidades, caracterizando-se por uma mobilidade de pessoas, bens, serviços e 

capitais, controladas pelas barreiras alfandegárias e por outras restrições legais a 

mobilidade desses recursos (ROLIM, 2004). Essas cidades da Tríplice Fronteira 

estão inseridas em um contexto de convivência entre povos diferentes, cada qual 

com seus costumes e peculiaridades. 

Ressalta-se que o fluxo comercial entre elas é determinado, segundo o ritmo 

das políticas econômicas de cada país, principalmente dos aspectos monetários e 

as variações cambiais entre os três países. 
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Em relação à moeda, além do guarani (paraguaio), do real (brasileiro) e do 

peso (argentino), o dólar circula livremente na região sendo à base de todos os 

cálculos cambiais e das cotações, oficiais ou não.  

Portanto, confia-se que as fronteiras podem ser vistas tanto como marcos de 

diferenças culturais, mas também como espaços privilegiados de contato e de trocas 

materiais e simbólicas. 
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5 REFLEXÕES COMUNICACIONAIS PARA A PROMOÇÃO TURÍSTICA DA 

TRÍPLICE FRONTEIRA DE FOZ DO IGUAÇU, PUERTO IGUAZÚ E CIUDAD 

DEL ESTE 

 

Os capítulos 3 e 4 corresponderam à fase de análise sócio-histórica dentro 

dos procedimentos da Hermenêutica de Profundidade (THOMPSON, 1995). O foco 

esteve no espaço da Tríplice Fronteira contextualizada, como complexo 

transfronteirço no Turismo. O esforço foi localizar e problematizar o objeto de 

estudo, em suas condições sociais e históricas de produção e circulação.  

A proposta central de desdobramento do fenômeno estudado, foi a de 

destacar aspectos da contextualização social do espaço (Foz do Iguaçu, Puerto 

Iguazú, Ciudad del Este) e das condições comunicacionais turísticas que, na 

investigação, contribuíram para a consolidação e transformação das formas 

simbólicas. Isto é, como formas produzidas e divulgadas no mundo social, atribuindo 

um papel centrado à mídia (THOMPSON, 2009).  

Os meios de comunicação estão “inextricavelmente ligados às formas de 

ação e interação que os indivíduos criam e das quais participam ao usar esses 

meios” (THOMPSON, 2009, p. 11) e isso é ilustrado “pela comunicação mediada 

pelo computador que ocorre online” (Ibid.). 

Ao considerar a informação essencial ao Turismo e as tecnologias 

indispensáveis à operação qualificada do setor, avalia-se que “o posicionamento 

competitivo e os produtos do destino precisam ser inseridos em um processo de 

comunicação em direção ao turista” (PETROCCHI, 2009, p. 229).  

Promoção turística “é o termo descritivo para o conjunto de atividades de 

comunicação que as organizações turísticas, ou órgãos públicos de turismo, 

desenvolvem para influenciar os públicos dos quais suas vendas dependem” 

(COOPER ET AL, 2007, p. 439). 

Uma parte relevante do esforço promocional “é a consciência sobre a marca 

ou produto. Às vezes, poderá levar muito tempo para que o consumidor conheça a 

marca e o produto em oferta” (COOPER ET AL, 2007, p. 440). 
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Acredita-se que os portais turísticos são relevantes fontes para divulgação do 

destino35, tendo como finalidade, além de apresentar e divulgar suas características, 

alcançar o maior número de visitantes e auxiliar na concretização de uma viagem. 

A região de fronteira, como espaço mutável sujeito a influências internas e 

externas em seu desenvolvimento, integra-se, a fim de formar as nações, territórios 

e regiões que podem buscar no Turismo, possibilidades de desenvolvimento e 

inserção nos cenários global, regionais e locais. 

O fluxo de turistas através de fronteiras nacionais tem sido uma tendência 

econômica cada vez mais importante à grande parte da comunidade internacional.  

Segundo Lehnen et al. (1990), a evolução do conceito de fronteira está 

relacionada com as mudanças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas e 

ambientais, que ocorrem no decorrer dos contextos mundiais, sendo elas marcadas 

por profundas implicações que definem as organizações espaciais em diferentes 

escalas geográficas. A fronteira deixa de ser linha limite e finitude. Torna-se aberta, 

porosa, como um exemplo de integração e da aproximação (SCHÄFFER, 1995).  

Desta forma, visualiza-se as fronteiras, como fenômenos dinâmicos e sociais, 

propulsores de ações turísticas receptivas. A urbanidade presente nas cidades 

fronteiriças provoca discussões complexas do ponto de vista legal, econômico, 

ambiental e turístico.  

Considera-se que o “ato de viajar satisfaz a necessidades, tais como: 

conhecer novas culturas, visitar novos lugares, tratar de negócios com o exterior” 

(SÁ, 2002, p. 11). Assim sendo, avalia-se que a Comunicação Digital Turística 

auxilie tanto positivamente, quanto negativamente, na elaboração da imagem de um 

destino turístico.  

Os conteúdos gerados e compartilhados entre os usuários/turistas acabam 

despertando desejos, expectativas e percepções, as quais influenciam diretamente 

no processo de tomada de decisão de compra de produto, serviço ou destino 

turístico, especialmente, aos viajantes independentes. As diferentes fontes, ou seja, 

aproveitar as experiências de outros para, a partir disso, obter informações e 

vantagens em sua experiência.   

                                                           
35 Considera-se destino como uma área que atrai visitantes, que possui limites físicos e políticos e é 
percebida pelo mercado. É um sistema aberto que interage com diversos ambientes que o envolvem 
(PETROCCHI, 2009). 
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Os comentários disponíveis na plataforma Tripadvisor são exemplos de que 

“a imagem e as ações em comercialização por parte de um destino começam muito 

antes da viagem e não terminam com o retorno do turista” (PETROCCHI, 2009, 

p. 16). Afinal os destinos precisam atender às necessidades e aos anseios dos 

visitantes, concretizando ou modificando seus imaginários, intensificando os 

relacionamentos em busca de recomendações ou repetições das visitas. 

A seguir, apresenta-se a metodologia para análise de portais turísticos, a qual 

desenvolve 15 dimensões básicas cujos aspectos institucionais contemplam: a 

CIDTUR. 

 

5.1 UMA VISÃO METODOLÓGICA: A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DIGITAL 

TURÍSTICA - CIDTUR 

  

Apresenta-se a análise dos portais turísticos das cidades de fronteira, Foz do 

Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este através da Comunicação Institucional 

Digital Turística – CIDTUR, metodologia elaborada por esta autora36, que engloba 15 

dimensões estratégicas aos portais turísticos institucionais. 

Abaixo o quadro sintetizado das 15 dimensões e seus objetivos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – CIDTUR 

(continua) 

 
Dimensões para Portais Turísticos Institucionais 

 

Sobre a organização / destinos 
Seção que contempla a fundação, história, 

organograma, missão, visão e valores 
organizacionais. 

 
Pesquisa 

Ferramenta de busca de informações em todo o 
conteúdo do portal. 

Assessoria de Imprensa 
Acesso a releases e informações para os meios 

de comunicação. 

Notícias Disponibilização de notícias sobre a organização 
e assuntos afins. 

 
Publicações Institucionais 

Materiais de caráter institucional, como 
newsletter, boletins informativos, jornais, revistas, 

relatórios, balanços sociais, entre outros. 

                                                           
36 Dissertação de Mestrado defendida em março de 2011, no Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PPGCOM/PUCRS, 
sob a orientação da Profª Dra. Cleusa Maria Andrade Scroferneker. A dissertação completa está 
disponível online em: http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3404   
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Quadro 2 – CIDTUR 

(conclusão) 

 
Dimensões para Portais Turísticos Institucionais 

 

 
Prestação / Guia de Serviços 

Informações, para contatar aeroportos, 
rodoviárias, redes hoteleiras, restaurantes, 

museus, lojas. 

 
Comunicação Dirigida 

Criação de páginas dentro do portal para cada 
público ou tipo de serviço oferecido. Por exemplo, 

Turismo Rural, de Aventura, Religioso, Lazer, 
Negócios, Saúde, entre outros. 

Fale Conosco / Contato Acesso à organização através de e-mail, telefone, 
redes sociais e/ou formulário para dúvidas e 

sugestões. 

 
Agenda de Eventos / Atividades 

Divulgação dos principais eventos 
organizacionais. 

 
Acesso a línguas estrangeiras 

 

Disponibilização de outros idiomas. O ideal é que 
tenha, no mínimo, inglês e espanhol. 

 
Mapa do Portal 

Espaço de localização dos itens do portal para o 
usuário. 

 
Multimídia 

Seção para banco de imagens, sons e vídeos da 
organização. 

 
Enquetes 

 

Ferramenta para colher informações e sugestões 
sobre assuntos que podem beneficiar a 

organização. 

Projetos e Campanhas Institucionais Projetos da organização relativos a assuntos 
sociais, culturais e/ou educacionais. 

Link para sites parceiros Espaço para informar sites de organizações ou 
destinos parceiros. 

Fonte: Elaborado pela autora (2010). 

 

A CIDTUR37, inicialmente, está construída a partir da análise nos portais 

turísticos institucionais de Brasil e Espanha, sendo a primeira vez que a metodologia 

é aplicada em portais de cidades de fronteira.  

Os portais institucionais turísticos são compreendidos como formas 

simbólicas, pois “representam algo, elas dizem alguma coisa sobre algo” 

(THOMPSON, 1995, p. 376). As formas simbólicas são resultado de uma 

interpretação da realidade. 

A partir das dimensões da CIDTUR, a análise formal ou discursiva se 

apresenta na investigação da organização interna das formas simbólicas expondo 

suas características e relações estruturais (THOMPSON, 1995). 

                                                           
37 Desde 2011, a CIDTUR é sugerida em consultorias para portais turísticos de cidades do Rio 
Grande do Sul. 
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Entende-se que a Comunicação Institucional Digital Turística – CIDTUR está 

de acordo com a análise formal ou discursiva (THOMPSON, 1995), pois encontra-se 

inserida em um paradigma compreensivo, o qual produz uma leitura da realidade tal 

qual se apresenta.  

A metodologia tem como primeira dimensão a proposta, “Sobre a organização 

ou destinos”. Nessa seção, informações institucionais como fundação, história, 

organograma, missão, visão e valores estão presentes, para que o usuário conheça 

a organização ou destino turístico. 

A ferramenta de “Pesquisa” é a segunda dimensão sugerida. Ao facilitar a 

busca de conteúdos específicos, torna a ferramenta de pesquisa visível, simples e 

abrangente. O portal turístico reafirma o seu papel facilitador, onde as principais 

informações sobre a organização ou destinos são encontradas em um único espaço. 

“Assessoria de Imprensa” é a seguinte dimensão proposta. Nessa seção, são 

disponibilizados releases e demais informações específicas às diferentes mídias. No 

espaço “Notícias”, há a disponibilização de notícias, sobre a organização ou destino 

turístico, bem como assuntos relacionados, servindo de fonte, a fim de informar os 

diferentes usuários. 

A quinta dimensão está ajustada nas “Publicações Institucionais”. Nesse 

espaço, considerado como uma espécie de “biblioteca” da organização, encontram-

se os materiais com caráter institucional: newsletter, jornais e revistas, boletins, 

relatórios, balanços sociais, entre outros. 

Ao inserir a seção “Prestação / Guia de Serviços”, o portal turístico 

institucional possibilita o auxílio aos números de telefones e sites de hotéis, 

rodoviárias, aeroportos, museus, restaurantes, lojas e demais prestadores de 

serviços. 

“Comunicação Dirigida” é o sétimo item. Ao criar homepages específicas aos 

segmentos de Turismo (Aventura, Ecoturismo, Eventos, Lazer, de Compras, 

Negócios, Religioso, Rural, Saúde e Social) e/ou para distintos públicos 

(funcionários, fornecedores, consumidores/clientes, acionistas e comunidade), os 

portais turísticos institucionais possibilitam informações personalizadas e também “o 

estreitamento de relações, por exigir a proximidade entre as pessoas e o intercâmbio 

de ideias” (FORTES, 2003, p. 285). 
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A dimensão seguinte é “Fale Conosco / Contato”, onde a organização ou 

destino fornece possibilidades de contato, estabelecendo um processo de diálogo 

entre as partes envolvidas. 

Na “Agenda de Eventos / Atividades”, com objetivo de informar os distintos 

públicos, a organização ou destino turístico oportuniza o acesso a datas 

comemorativas e de grandes eventos que acontecem no país, região e/ou cidade. 

Ao tratar-se de portais turísticos institucionais, avalia-se que esses devem 

disponibilizar o “Acesso a línguas estrangeiras”. Quando insere-se a opção dos 

conteúdos em distintos idiomas, o portal possibilita maior acessibilidade e também 

viabiliza sua atuação em nível global.  

A 11ª dimensão sugerida é o “Mapa do Portal” cujo espaço com a localização 

dos principais assuntos é disponibilizado, podendo ser um link explicativo, para 

facilitar o acesso de determinadas informações. 

Considera-se que a área de “Multimídia” seja fundamental para portais 

turísticos institucionais. Ao disponibilizar bancos de imagens, sons e vídeos, a 

organização ou destino permite um melhor conhecimento do lugar, auxiliando na 

construção de sua imagem38. 

“Enquetes” sobre quais assuntos o usuário gostaria de acessar nos portais, é 

o 13ª item proposto. Informações e sugestões úteis podem ser obtidas através de 

questões como: “O que você achou de nosso portal?”. 

A penúltima dimensão sugerida é “Projetos e Campanhas Institucionais”. 

Nesta, projetos e campanhas relativas às preocupações ambientais, culturais e 

sociais, da organização ou destino, são inseridos, a fim de obterem maior 

visibilidade perante aos diferentes públicos. A 15ª dimensão é o “Link para sites 

parceiros”. Neste espaço, a organização ou destino informa os sites de seus 

parceiros, como fornecedores, empresas que auxiliam na elaboração do portal, entre 

outros. 

Reitera-se o fato de que a metodologia foi proposta visando que as 

organizações ou destinos turísticos estruturem seus portais, sob a perspectiva da 

Comunicação Institucional Digital Turística (CIDTUR). 

                                                           
38 Imagem pode ser compreendida como “configuração mental e, sobretudo, afetiva, que o receptor 
elabora com base na relação do discurso que recebe e suas próprias idiossincrasias, experiências 
anteriores, visões de mundo, desejos e necessidades” (IASBECK, 2007, p. 88).   



125 

Ao entender que o “Turismo constitui-se em uma experiência” (PETROCCHI, 

2009, p. 2), acredita-se que as 15 dimensões propostas são relevantes na tentativa 

de auxiliar organizações e/ou destinos turísticos na criação e conservação de seus 

portais, visando à compreensão e interação com seus distintos públicos. 

Assim sendo, a seguir analisa-se os portais institucionais turísticos de Foz do 

Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, elaborando conexões de seus conteúdos 

com as 15 dimensões da CIDTUR. 

 

5.2 OS PORTAIS INSTITUCIONAIS TURÍSTICOS DE FOZ DO IGUAÇU, PUERTO 

IGUAZÚ E CIUDAD DEL ESTE SOB A PERSPECTIVA DA CIDTUR 

 

Apresentam-se olhares sob os portais turísticos institucionais das cidades 

fronteiriças de Foz do Iguaçu (http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo) e Puerto Iguazú 

(http://www.iguazuturismo.gob.ar). Ciudad del Este não possui portal turístico 

institucional, isto é, ligado a órgão público municipal. Portanto, analisar-se-á o portal 

da Secretaria Nacional de Turismo ligado ao governo paraguaio 

(http://www.senatur.gov.py/). Em Ciudad del Este, muitas vezes, alguns portais 

privados assumem a função de fontes de informações turísticas sobre a cidade 

(Anexo A). 

Neste momento, utiliza-se a ideia de “usuário/turista”, pois considera-se que o 

usuário, o qual acessa o portal turístico, já foi ou será um turista da localidade. 

 

5.2.1 Portal Institucional Turístico de Foz do Iguaçu 

 

Primeiramente, apresenta-se a análise, conforme as dimensões da CIDTUR 

(BARRETTO, 2011), no portal turístico de Foz do Iguaçu. 

Ao acessar o portal de Foz do Iguaçu (http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo), 

percebe-se o predomínio de imagens. Bastante ilustrativo e com assuntos, 

essencialmente, turísticos, o portal é atualizado constantemente, sendo de 

responsabilidade da Prefeitura da cidade. Na página inicial, acompanha-se 

chamadas sobre informações dos principais eventos. 

O portal (FOZ DO IGUAÇU, 2015b) apresenta duas divisões, para facilitar o 

acesso de diferentes públicos: “Turistas” e “Profissionais e Comunidade”. Assim, 

seções como “atrativos turísticos”; “meios de hospedagem”; “gastronomia”; 

“oportunidades de formação e qualificação profissional” e “Inventário turístico 2014” 

estão separadas, segundo objetivos de cada usuário (Anexo B). 
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Links relevantes estão destacados ao lado esquerdo do portal: “meios de 

hospedagem”; “estabelecimentos gastronômicos”; “atrativos turísticos”; “conheça a 

cidade” e “Conselho Municipal de Turismo”.  

Em “conheça a cidade”, informações sobre Foz do Iguaçu, tais como a 

localização, características físicas, história da cidade, população, meios de acesso 

ao município e mapa turístico são apresentadas de maneira didática e ilustrativa. 

Centralizados na homepage do portal de Foz do Iguaçu, encontram-se dois 

vídeos institucionais sobre a cidade, buscando ressaltar seus pontos turísticos e 

informando suas características, por exemplo, o 4º parque hoteleiro do Brasil. 

De maneira geral, a homepage (Figura 3) do portal de Foz do Iguaçu é objetiva e 

utiliza-se de visualidades, a fim de tornar-se mais atrativa e motivar o acesso do 

usuário/turista na sua navegabilidade. 

 

Figura 3 – Homepage do Portal do Turismo de Foz do Iguaçu 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de Foz do Iguaçu (2018). 

 

Divisões de 

acesso: “Turistas” 

e “Profissionais e 

Comunidade” 

Vídeos institucionais 

sobre a cidade 
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Após expor os principais itens do portal de Foz do Iguaçu, realiza-se a 

análise, conforme a proposta da CIDTUR (BARRETTO, 2011). 

 

5.2.1.1 As dimensões da CIDTUR no portal institucional turístico de Foz do Iguaçu  

 

A seguir, aplicam-se as 15 dimensões da CIDTUR no portal turístico 

institucional de Foz do Iguaçu. Primeiramente, a análise ocorreu em maio de 2015 e 

foi atualizada em 21 de janeiro de 2018. Dessa forma, ressalta-se que alguns itens e 

imagens podem ter sido modificados ou excluídos após esse período.  

Para fins didáticos e de visualização, elaborou-se um quadro com as 

dimensões, bem como as análises correspondentes (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Dimensões CIDTUR Foz do Iguaçu  

(continua) 

Comunicação Institucional Digital 
Turística (CIDTUR): Dimensões para 

Portais Turísticos Institucionais 

 
Portal turístico institucional de Foz do Iguaçu 

 
 

Sobre a 
organização/ 

destino 

Seção que contempla a 
fundação, história, 

organograma, missão, 
visão e valores 
organizacionais. 

 Existe a seção “A Cidade”, com a localização, as 
características físicas, a história da cidade, 
população, meios de acesso ao município, lendas 
das Cataratas, prato típico e mapa turístico. Tudo 
está ilustrado. Destaque para o mapa turístico, que 
está disponível para download em formato PDF. 

 
Pesquisa 

Ferramenta de busca de 
informações em todo o 

conteúdo do portal. 

Nos períodos de análise, não foi encontrada esta 
ferramenta de pesquisa. 

 
Assessoria de 

Imprensa 

Acesso a releases e 
informações para os 

meios de comunicação. 

Não foi encontrada uma área específica à imprensa. 
Para buscar informações da cidade, é necessário 
procurar as demais seções do portal. 
 

 
Notícias 

Disponibilização de 
notícias sobre a 

organização e assuntos 
afins. 

Seção de destaque no portal, com inserção de 
imagens, está centralizada na homepage e 
disponibiliza uma ferramenta de busca específica 
para “notícias”. 

 
Publicações 

Institucionais 

Materiais de caráter 
institucional, como 
newsletter, boletins 

informativos, jornais, 
revistas, relatórios, 

balanços sociais, entre 
outros. 

Existe o link para acesso e download (em PDF) ao 
“Inventário Turístico 2014”, com dados gerais do 
município, histórico, aspectos geográficos e 
socioeconômicos, além de dados estatísticos 
abrangentes sobre o turismo local. Foi a única 
publicação institucional encontrada no portal durante 
os períodos de análise. 

 
Prestação / 

Guia de 
Serviços 

 

Informações para 
contatar aeroportos, 
rodoviárias, redes 

hoteleiras, restaurantes, 
museus, lojas. 

Existem seções separadas por área, como: 
“entretenimento e lazer” (com contatos de escolas de 
samba, passeios de helicóptero, danceterias, teatros 
e cinemas); “meios de hospedagem” (classificadas 
em luxo, superior, turístico e econômico. Além de 
flats, pousadas, hostels e motéis); “agências de 
turismo e transportadoras turísticas”; “gastronomia” 
(com diferentes tipos de restaurantes) e “outros 
serviços” (bancos, transportes, consulados, saúde,  
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Quadro 3 – Dimensões CIDTUR Foz do Iguaçu 

(continuação) 

Comunicação Institucional Digital 
Turística (CIDTUR): Dimensões para 

Portais Turísticos Institucionais 

 
Portal turístico institucional de Foz do Iguaçu 

 
 

Prestação / 
Guia de 
Serviços 

 

 igrejas, entre outros). Ainda há divisão denominada 
“informações úteis”, como alertas de cotas de 
compras, horários, clima, voltagem e a 
documentação necessária para andar na cidade. 
Na seção “Atrativos Turísticos”, é possível baixar em 
PDF uma tabela atualizada (16 de dezembro de 
2017) com contato, horário de funcionamento e 
valores dos pontos turísticos. 

 
 

Comunicação 
Dirigida 

 

Criação de páginas 
dentro do portal para 

cada público ou tipo de 
serviço oferecido. Por 

exemplo, Turismo Rural, 
de Aventura, Religioso, 

Lazer, Negócios, Saúde, 
entre outros. 

A única separação existente a cada público é para 
“Turistas” e “Profissionais e Comunidade”, localizada 
na barra lateral esquerda. Não foram encontradas 
seções para Turismo de Aventura ou Turismo de 
Compras, que são destaques na cidade. 

 
Fale Conosco/ 

Contato 
 

Acesso à organização 
através de e-mail, 

telefone, redes sociais 
e/ou formulário para 
dúvidas e sugestões. 

No canto superior esquerdo, há o link: “Fale com a 
Prefeitura”, onde é possível preencher um formulário 
com a sua solicitação. Além disso, o número de 
telefone e e-mail da central de atendimento ao 
cidadão. 

 
Agenda de 
Eventos / 

Atividades 
 

Divulgação dos 
principais eventos 
organizacionais. 

 

Existe a seção “Eventos”, com o calendário de 
atividades de todo o ano para Foz do Iguaçu. É 
possível, inclusive, fazer download em PDF do 
calendário de eventos de 2016 (consta que o 
Calendário de Eventos de Interesse Turístico de Foz 
do Iguaçu 2016 está em atualização). Nesta seção, 
há também um guia com as “Empresas 
Organizadoras e Prestadoras de Serviços para 
Eventos” na cidade. 

 
Acesso a 
línguas 

estrangeiras 

Disponibilização de 
outros idiomas. O ideal 

é que tenha, no mínimo, 
inglês e espanhol. 

Durante o período da análise, não foi encontrado o 
acesso aos conteúdos em outros idiomas. 

 
Mapa do Portal 

Espaço de localização 
dos itens do portal para 

o usuário. 

Nos períodos de análise, não foi encontrado este 
mapa do portal. 
 

 
 

Multimídia 

Seção para banco de 
imagens, sons e vídeos 

da organização. 

Não existe uma área específica de multimídia. 
Algumas imagens e vídeos estão espalhados pelas 
diversas seções do portal. Inclusive dois vídeos 
institucionais estão em destaque na homepage. 

 
 

Enquetes  
 

Ferramenta, para colher 

informações e 

sugestões sobre 

assuntos que podem 

beneficiar a 

organização.  

Não foram encontradas enquetes. 

Projetos e 
Campanhas 

Institucionais 

Projetos da organização 
relativos a assuntos 

sociais, culturais e/ou 
educacionais. 

Não foi encontrada uma área específica para 
projetos e campanhas institucionais. 

Link para sites 
parceiros  

Espaço para informar 
sites de organizações  

Estão espalhados pelas seções do portal, como 
“Organismos de Turismo” e “Entidades de Turismo”.  
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Quadro 3 – Dimensões CIDTUR Foz do Iguaçu 

(conclusão) 

Comunicação Institucional Digital 
Turística (CIDTUR): Dimensões para 

Portais Turísticos Institucionais 

 
Portal turístico institucional de Foz do Iguaçu 

Link para sites 
parceiros  

ou destinos parceiros. Além disso, na seção “Links relacionados”, existe 
uma vasta lista de parceiros do portal, como jornais, 
revistas e sites de Turismo e Hotelaria. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Após realizar a análise, conforme a CIDTUR (BARRETTO, 2011), no portal 

institucional turístico de Foz do Iguaçu, destaca-se a dimensão “Sobre o destino”, 

com informações históricas e atuais da cidade, composta por ilustrações e com a 

possibilidade de download do seu mapa. Ou seja, o turista pode chegar ao local, já 

sabendo informações básicas e maneiras de locomover-se. 

Outra dimensão que merece ênfase é “Prestação/guia de serviços”, com um 

grande número de locais que o turista pode precisar em sua viagem. Com 

separações para facilitar o acesso, também disponibiliza informes e conselhos sobre 

Foz do Iguaçu. A tabela de atrativos turísticos e entretenimentos, localizada na 

seção “Atrativos Turísticos” (Figura 4, p. 130), também pode ser destacada, pois 

inclui, em documento único de 23 páginas, todas as informações necessárias para o 

usuário/turista visitar os locais. Nesta mesma seção, há informações básicas sobre 

os atrativos turísticos na Argentina e Paraguai, além de separações para o Turismo 

de Compras, Gastronômico, Ecoturismo e Turismo de Lazer. 

“Enquetes” também foram consideradas como necessidade no portal. Elas 

ajudam na abordagem de temas e na construção do perfil do usuário/turista, além de 

oportunizar feedbacks. 

No portal institucional de Foz do Iguaçu, a inexistência da seção de 

“Assessoria de Imprensa” dificulta, de certa maneira, o trabalho de profissionais do 

ramo em busca de informações sobre o Turismo no destino, assim como a 

divulgação desses conteúdos. Outra questão é o calendário de eventos na cidade 

estar desatualizado. O portal, considerado órgão oficial, deveria oportunizar e 

oferecer releases aos profissionais. Esses dados sobre o destino estão espalhados 

em diferentes seções do portal. Não foram encontradas, no portal, abordagens sobre 

a fronteira, além de não ter a relação transfronteiriça com as outras duas cidades. 

Dessa forma, percebeu-se que o portal está, relativamente, adequado à proposta, 
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Segmentos 

de Turismo 

Acesso a 

tabela 

atualizada 

dos 

principais 

pontos 

turísticos 

de Foz do 

Iguaçu 

possuindo grande parte das 15 dimensões e sendo estruturado em relação as suas 

informações turísticas para os usuários/turistas e seus objetivos institucionais.  

Porém, acredita-se que a inclusão de algumas dimensões, propostas pela 

CIDTUR no portal analisado, possam contribuir positivamente, ampliando os campos 

de atuação e atingindo um maior número de usuários/turistas. 

 

Figura 4 – Seção Atrativos Turísticos Foz de Iguaçu 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de Foz do Iguaçu (2018). 
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5.2.2 Portal Institucional Turístico de Puerto Iguazú 

 

No portal institucional turístico de Puerto Iguazú 

(http://www.iguazuturismo.gob.ar), há predomínio de fotografias e vídeos na 

homepage. O foco do portal são os serviços aos turistas, servindo de auxílio na 

busca de informações sobre o destino. Não há uma ênfase em notícias e produtos, 

como também são poucas as atualizações mensais. 

Na barra superior central, existem seções de diferentes tipos de Turismo, 

como: natural, cultural, aventura, compras e recreação. Ao clicar em cada área, é 

possível saber sobre promoções, o que visitar (incluindo roteiros), onde comer e 

dormir. Além de imagens, descrições e recomendações, para conhecer e aproveitar 

ao máximo os locais (Anexo C).  

Acima das seções sobre Turismo, há áreas sobre “Atividades nas Cataratas”; 

“Atividades em Iguazú”; “Conheça as promoções”; “Onde dormir”; “Onde comer” e 

“Agências de viagem” com mais de 37 opções de agências para o usuário/turista 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Seções Portal Puerto Iguazú 

 

Fonte: IGUAZU TURISMO, 2017. 

 

Além disso, tem um guia com opções de hospedagem; de atrações a visitar e 

gastronomia. São diversas possibilidades de alojamento, entre elas: “hotéis 5 

estrelas”, “hotéis 4 estrelas”, hotéis 3 estrelas”, “pousadas”, “albergues”, “campings”, 

“cabanas” e “apart hotéis” 

Ao acessar a parte gastronômica, há divisões por tipo de comida. Sendo 

alternativas em “parillas”, “restobares”, “pizzarias”, “rotisería”, “comida rápida”, 

“cafeterias” e “sorveterias”.  

Na seção de “atrações”, é permitido escolher entre naturais, culturais, de 

aventura, passeios de compras e recreação. Quando clica-se em naturais, por 
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exemplo, há safaris e trilhas. Em culturais, existem formas de conhecer melhor sobre 

o turismo guarani, a Aripuca, a Casa das Garrafas, a aldeia Fortín M’Bororé, o 

ônibus de Yaguareté e a cavalgada ecológica do índio solitário. Já na parte de 

atrações e recreação, há opções de casinos e boates. 

De maneira geral, a homepage (Figura 6) do portal de Puerto Iguazú utiliza-se 

de imagens (cores e fotografias), a fim de tornar-se mais atrativa e ilustrativa, 

buscando a motivação do usuário/turista. 

 

Figura 6 – Homepage do Portal de Puerto Iguazú 

 

Fonte: IGUAZÚ TURISMO, 2017. 
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Percebe-se que o portal institucional turístico de Puerto Iguazú funciona como 

um guia de serviços e não ressalta a história e cultura do destino, pois não há links, 

nem banco de imagens/vídeos e nem conteúdo de notícias e atualizações. 

Diferentemente do portal de Foz do Iguaçu, cujo enfoque é apenas informar sobre 

serviços. 

A seguir, realiza-se a análise do portal institucional turístico de Puerto Iguazú, 

conforme a proposta da CIDTUR. 

 

5.2.2.1 As dimensões da CIDTUR no portal institucional turístico de Puerto Iguazú 

 

Na sequência, aplicam-se as 15 dimensões da CIDTUR no portal turístico 

institucional de Puerto Iguazú. A análise foi realizada no dia 26 de outubro de 2017, 

e, portanto, ressalta-se que alguns itens e imagens podem ter sido modificados, ou 

excluídos após esse período (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Dimensões CIDTUR Puerto Iguazú 

(continua)  

Comunicação Institucional Digital Turística 
(CIDTUR): Dimensões para Portais Turísticos 

Institucionais 

Portal turístico institucional de 
 Puerto Iguazú 

 
Sobre a 

organização/ 
destino 

Seção que contempla a 
fundação, história, 

organograma, missão, visão e 
valores organizacionais. 

Não foi encontrado sobre o destino no portal. 

 
Pesquisa 

Ferramenta de busca sobre 
informações em todo o 

conteúdo do portal. 

No período de análise, não foi encontrada esta 
ferramenta de pesquisa. 

 
Assessoria de 

Imprensa 
 

Acesso a releases e 
informações para os meios de 

comunicação. 

Não foi encontrada uma área específica para 
imprensa.  
 

 
Notícias 

Disponibilização de notícias 
sobre a organização e 

assuntos afins. 

Não foi encontrada uma área atualizada com 
notícias do destino. 

 
Publicações 

Institucionais 

Materiais de caráter 
institucional, como newsletter, 
boletins informativos, jornais, 
revistas, relatórios, balanços 

sociais, entre outros. 

Não foram encontradas publicações 
institucionais. 

 
Prestação / 

Guia de 
Serviços 

 

Informações para contatar 
aeroportos, rodoviárias, redes 

hoteleiras, restaurantes, 
museus, lojas. 

Existem seções separadas por área, como: 
“atividades nas cataratas”, atividades em 
Iguazú”, “onde dormir”, “onde comer (com 
diferentes tipos de restaurante), “agências de 
turismo” e “conheça as promoções”. 
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Quadro 4 – Dimensões CIDTUR Puerto Iguazú 

(conclusão) 

Comunicação Institucional Digital Turística 
(CIDTUR): Dimensões para Portais Turísticos 

Institucionais 

Portal turístico institucional de 
 Puerto Iguazú 

Comunicação 
Dirigida 

 

Criação de páginas dentro do 
portal a cada público ou tipo 

de serviço oferecido. Por 
exemplo, Turismo Rural, de 
Aventura, Religioso, Lazer, 

Negócios, Saúde, entre 
outros. 

Há as seções de diferentes tipos de Turismo, 
como: natural, cultural, aventura, compras e 
recreação. Não há separações para tipos de 
públicos, como: turistas, imprensa e 
empresas. 

 
Fale Conosco / 

Contato 
 

Acesso à organização através 
de e-mail, telefone, redes 

sociais e/ou formulário para 
dúvidas e sugestões.  

Não foram encontradas formas de contato. 

Agenda de 
Eventos / 

Atividades 

 
Divulgação dos principais 
eventos organizacionais.  

 

 
Não há uma agenda de eventos no período 
analisado. 

 
Acesso a 
línguas 

estrangeiras 
 

Disponibilização de outros 
idiomas. O ideal é que tenha, 
no mínimo, inglês e espanhol.  

  
Durante o período da análise, não foi 
encontrado o acesso aos conteúdos em 
outros idiomas. 

 
Mapa do Portal 

 

Espaço de localização dos 
itens do portal para o usuário.  

No período de análise, não foi encontrado 
este mapa do portal. 
 

 
 

Multimídia 
 

Seção para banco de 
imagens, sons e vídeos da 

organização.  

Não existe uma área específica de multimídia. 
Algumas imagens estão espalhadas pelas 
diversas seções do portal. No final da 
homepage, há uma galeria com 18 imagens 
de atrativos do destino. 

 
Enquetes 

 

Ferramenta para colher 
informações e sugestões 

sobre assuntos que podem 
beneficiar a organização.  

Não foram encontradas enquetes. 

Projetos e 
Campanhas 

Institucionais 

Projetos da organização 
relativos a assuntos sociais, 
culturais e/ou educacionais. 

Não foi encontrada uma área específica para 
projetos e campanhas institucionais. 

Link para sites 
parceiros 

 

Espaço para informar sites de 
organizações ou destinos 

parceiros.  

Estão espalhados pelas seções do portal 
listas de parceiros como hotéis, agências de 
viagem, casinos e restaurantes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Após realizar a análise, conforme a CIDTUR, no portal turístico institucional 

de Puerto Iguazú, destaca-se a dimensão “Comunicação Dirigida”, com informações 

especificas a cada tipo de Turismo do destino. Isto facilita a procura do 

usuário/turista ao acessar o portal. Salienta-se a “Prestação/guia de serviços”, 

separados por tipos para facilitar o acesso, com grande número de locais que o 

turista pode precisar em sua viagem. “Assessoria de Imprensa”, “Multimídia”, 

“Notícias” e “Enquetes” também foram consideradas como necessidades no portal. 



135 

Elas auxiliam na abordagem de temas, proporcionando buscas de informações 

atualizadas sobre o destino. 

No portal institucional de Puerto Iguazú, a inexistência da seção de 

“Assessoria de Imprensa” prejudica o trabalho de profissionais do ramo em busca de 

informações sobre o Turismo no destino, assim como a divulgação destes 

conteúdos. O portal, considerado órgão oficial, deveria oportunizar a história e 

características de Puerto Iguazú, descrevendo seus atrativos naturais e sua relação 

com as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.  

Assim sendo, percebeu-se que o portal não está adequado à proposta, pois 

não contempla 12 dimensões e apresenta-se apenas como guia de serviços da 

cidade. Acredita-se que a inclusão de algumas dimensões propostas pela CIDTUR, 

como “multimídia”, “assessoria de imprensa” e acesso aos demais idiomas, como o 

português e o inglês, possam contribuir substancialmente, expandindo os campos de 

atuação, atingindo um maior número de usuários/turistas e tornando-se, de fato, um 

portal institucional turístico. 

A seguir realiza-se a análise do portal institucional turístico de Ciudad del 

Este, segundo a proposta da CIDTUR (BARRETTO, 2011). 

 

5.2.3 Portal Institucional Turístico do Paraguai 

 

Como Ciudad del Este não possui um portal institucional turístico municipal, 

será analisado o portal da Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai 

(http://www.senatur.gov.py) que é o “órgão orientador, promotor, facilitador e 

regulador do desenvolvimento do Turismo no Paraguai para benefícios de visitantes 

e cidadania em geral” (SENATUR, 2017). 

Na homepage do portal, há ênfase nas notícias relacionadas ao Turismo no 

país, atualizadas pelo menos uma vez na semana. Na barra superior central, 

existem seis seções: “Instituição”; “Paraguai”; “Programas/Projetos”; “Campanhas”; 

Serviços” e “Contratação” (Figura 7, p.136).  
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Figura 7 – Seções Portal Secretaria de Turismo do Paraguai 

 

Fonte: SENATUR, 2017. 

 

Em “Instituição”, estão os materiais relacionados à Secretaria Nacional de 

Turismo, como organograma, marco legal, autoridades e resoluções. Na ramificação 

“Paraguai”, consta uma breve história do país, seguido de um vídeo institucional de 

seis minutos intitulado “Paraguay, tenes que sentirlo”. Além disso, é exposto o 

endereço do portal promocional (http://visitparaguay.travel/) dedicado 

exclusivamente à divulgação do Turismo no país. 

Em “Programas/Projetos”, é possível acessar conteúdo do Programa Nacional 

de Turismo; das estalagens turísticas; - definidas como casas típicas condicionadas, 

para a acomodação de turistas que oferecem serviços, preservando os costumes e 

as tradições paraguaias. São destinadas às populações rurais e urbanas com alto 

valor turístico, oferecendo ao viajante a possibilidade de viver a cultura das 

comunidades, através dos costumes e tradições (gastronômicas e artesanais) e 

atrações turísticas oferecidas pelos destinos como produto turístico (SENATUR, 

2017) – do Programa Nacional de Turismo Jovem, que visa envolver o segmento de 

jovens no setor de Turismo; do Turismo de Reuniões, destinado “para associações 

profissionais e instituições nacionais privadas e públicas, universidades e seus 

professores e organizações sociais” (SENATUR, 2017); dos Embaixadores – 

“compatriotas que se destacam internacionalmente” (SENATUR, 2017); 

Empoderamento das Mulheres com foco em acelerar o processo de capacitação 

econômica das mulheres paraguaias através do turismo, fornecendo assistência 

técnica; Programa Nacional de Bairros Turísticos e um esboço com arquivos, a fim 

de apresentar projetos turísticos. 

Na seção “Campanhas”, estão materiais sobre os esforços da Secretaria 

Nacional de Turismo, na área promocional e da Comunicação Turística, visando, por 

exemplo, o Turismo interno, promoção internacional e o Turismo responsável. 

Enquanto em “Serviços”, são disponibilizadas informações, para a inscrição e 

certificação de prestadores de serviços turísticos, ademais sobre o “Observatório 
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Turístico Nacional”, criado em 2015 como uma ferramenta de informação, a qual 

permite conhecer a dinâmica, o crescimento e as variações do setor turístico do 

Paraguai (http://www.observatur.gov.py/). A última seção, “Contratação”, está 

relacionada à divulgação de concursos e licitações. Na estrutura e design do portal, 

há ênfase na cultura paraguaia, devido à utilização de imagens e cores que remetem 

ao país. 

Percebe-se que na homepage (Figura 8) do portal institucional turístico da 

Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai, ocorre a predominância de notícias de 

caráter informativo e descritivo, servindo como um meio de divulgação das ações do 

governo (Anexo D).  

 

Figura 8 – Homepage SENATUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: SENATUR, 2017. 

http://www.observatur.gov.py/
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5.2.3.1 As dimensões da CIDTUR no portal institucional turístico da Secretaria 

Nacional de Turismo do Paraguai 

 

Neste item, realiza-se a análise do portal institucional turístico da Secretaria 

Nacional de Turismo do Paraguai, consoante a proposta da CIDTUR. Esta foi 

realizada no dia 27 de outubro de 2017, desta forma, observa-se que algumas 

imagens e informações podem ter sido modificadas ou excluídas após esse período 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Dimensões CIDTUR Paraguai 

(continua) 

Comunicação Institucional Digital Turística 
(CIDTUR): Dimensões para Portais Turísticos 

Institucionais 

Portal turístico institucional do 
Paraguai 

Sobre a 
organização/ 

destino 

Seção que contempla a 
fundação, história, 
organograma, missão, visão e 
valores organizacionais.  

Existem duas seções: uma específica 
sobre a Secretaria de Turismo do 
Paraguai (“Institución”) e outra que 
apresenta uma breve resenha histórica do 
país (“Paraguay”). 

 
Pesquisa 

Ferramenta de busca de 
informações em todo o 
conteúdo do portal.  

Existe um espaço para buscas na parte 
superior direita da homepage. 

 
Assessoria de 

Imprensa 

Acesso a releases e 
informações para os meios de 
comunicação.  

Não foi encontrada uma área específica 
para imprensa.  
 

 
Notícias 

Disponibilização de notícias 
sobre a organização e assuntos 
afins.  

Na homepage, há um espaço centralizado 
às principais notícias relacionadas ao 
Turismo no país. 

 
Publicações 

Institucionais 

Materiais de caráter 
institucional, como newsletter, 
boletins informativos, jornais, 
revistas, relatórios, balanços 
sociais, entre outros.  

Não foram encontradas publicações 
institucionais. Há uma seção com 
licitações e concursos. 

 
Prestação / Guia de 

Serviços 
 

Informações para contatar 
aeroportos, rodoviárias, redes 
hoteleiras, restaurantes, 
museus, lojas.  

Não existe uma seção com essas 
informações. Em “Servicios”, tem uma 
subseção de “informaciones turísticas” que 
divulga as secretarias de turismo de 
localidades paraguaias, como Ciudad de 
Luque, Itapúa e Guairá, entre outras. 

 
Comunicação 

Dirigida 
 
 

Criação de páginas dentro do 
portal para cada público ou tipo 
de serviço oferecido. Por 
exemplo, Turismo Rural, de 
Aventura, Religioso, Lazer, 
Negócios, Saúde, entre outros.  

Não há separações para tipos de Turismo 
e públicos. 

 
Fale Conosco / 

Contato  
 

Acesso à organização através 
de e-mail, telefone, redes 
sociais e/ou formulário para 
dúvidas e sugestões.  

Ao clicar em “Atención” na homepage da 
SENATUR, é possível preencher um 
formulário para consultas, sugestões ou 
reclamações. É divulgado o telefone, 
endereço e e-mail da Secretaria Nacional 
de Turismo. Há inclusive mapa e a  
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Quadro 5 – Dimensões CIDTUR Paraguai 

(conclusão) 

Comunicação Institucional Digital Turística 
(CIDTUR): Dimensões para Portais Turísticos 

Institucionais 

Portal turístico institucional do 
Paraguai 

  oportunidade para anexar arquivos como 
imagens. 

Agenda de Eventos 
/ Atividades 

Divulgação dos principais 
eventos organizacionais.  

 

Na homepage, há uma imagem que, ao 
clicar, é disponibilizado um arquivo em pdf 
com o calendário de eventos do país em 
2018. 

Acesso a línguas 
estrangeiras  

Disponibilização de outros 
idiomas. O ideal é que tenha, no 
mínimo, inglês e espanhol.  

Durante o período da análise, não foi 
encontrado o acesso aos conteúdos em 
outros idiomas. 

 
Mapa do Portal  

Espaço de localização dos itens 
do portal para o usuário.  

No período de análise, não foi encontrado 
este mapa do portal. 

 
Multimídia  

Seção para banco de imagens, 
sons e vídeos da organização.  

Não existe uma área específica de 
multimídia. Algumas imagens e vídeos 
estão espalhados pelas diversas seções 
do portal.  

 
Enquetes  

 

Ferramenta para colher 
informações e sugestões sobre 
assuntos que podem beneficiar 
a organização.  

Não foram encontradas enquetes. 

 
Projetos e 

Campanhas 
Institucionais 

Projetos da organização 
relativos a assuntos sociais, 
culturais e/ou educacionais.  

Na seção “Campañas”, é possível ter 
informações sobre Turismo interno, 
promoção internacional, Turismo 
responsável e o programa “Pequeños 
Turistas”. 

 
Link para sites 

parceiros 

Espaço para informar sites de 
organizações ou destinos 
parceiros.  

Não há no portal lista de parceiros como 
hotéis, agências de viagem, casinos e 
restaurantes. Ao final da homepage são 
divulgados os sites da Presidência da 
República, de algumas secretarias 
nacionais e associações. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Após realizar a análise, salienta-se a ferramenta de pesquisa, localizada ao 

lado superior direito, a qual possibilita a busca sobre cidades paraguaias e assuntos 

relacionados ao segmento turístico. Por exemplo, ao inserir “Ciudad del Este”, foram 

encontradas mais de dez páginas sobre a cidade, entre notícias e eventos. Os 

portais de Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, não contemplam esta ferramenta de 

busca. 

A agenda de eventos e atividades, disponibilizada em formato pdf, facilita ao 

usuário/turista que salve o documento e possa consultar, quando necessário. Outro 

ponto positivo é a seção de notícias que está sempre atualizada e ilustrada com 

imagens e vídeos. 
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Adicionar o acesso a outros idiomas seria fundamental, visto que muitas 

vezes o usuário/turista não tem domínio da língua espanhola. Os portais de Foz do 

Iguaçu e Puerto Iguazú também não permitem conteúdo em outras línguas. 

As seções sobre “Comunicação Dirigida”, “Assessoria de Imprensa”, 

“Multimídia” e “Enquetes” auxiliam na abordagem de temas, proporcionando buscas 

de informações, atualizadas sobre o destino. Portanto, acredita-se que seja válido 

inserir sobre esses conteúdos no portal, o que, consequentemente, expandiria os 

seus campos de atuação e atingiria maior número de usuários/turistas. 

Assim sendo, percebeu-se que o portal é inadequado à proposta da CIDTUR, 

pois não possui nove dimensões e apresenta-se como um espaço de notícias sem 

explorar o potencial turístico específico das cidades paraguaias. A própria criação de 

enquetes poderia auxiliar neste aspecto. 

Dos três portais analisados, percebe-se que o portal institucional turístico de 

Foz do Iguaçu é o mais apropriado, de acordo com a metodologia da CIDTUR. Há 

uma estrutura que facilita o acesso às informações do destino, ressaltando as 

principais características da cidade. A comunicação dirigida aos segmentos de 

públicos é um diferencial, pois favorece o acesso objetivo de informações.  

Uma dimensão que poderia ser acrescentada na CIDTUR é a “Visão do 

turista”, como um espaço para interação dos usuários/turistas, além de inserir 

imagens, vídeos e comentários sobre a experiência, a qual tiveram no destino. Isto 

possibilitaria a troca de informações, estabelecendo uma “proximidade virtual” e 

tornando o portal institucional turístico um lugar de diálogo. Papel que, atualmente, é 

ocupado por blogs, redes sociais e plataformas como o Tripadvisor. 

No capítulo seguinte, abordar-se-á como se caracteriza essa comunicação 

turística digital, interconectada ao Tripadvisor, apresentando um olhar, a partir de 

comentários de seus usuários/turistas sobre a Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este. 
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6 CONTEMPLANDO A TRÍPLICE FRONTEIRA DE FOZ DO IGUAÇU, PUERTO 

IGUAZÚ E CIUDAD DEL ESTE A PARTIR DO TRIPADVISOR 

 

Nesta tese, a Hermenêutica de Profundidade (HP) foi o método adotado, uma 

proposição metodológica que combina matrizes teóricas e procedimentos variados 

de análise, para ampliar as possibilidades interpretativas dos fenômenos. Foi na fase 

da análise discursiva, que se fez necessária a incorporação de procedimentos 

analíticos, capazes de objetivar o Complexo Urbano Transfronteiriço da Tríplice 

Fronteira de Brasil-Argentina-Paraguai. A ideia subjacente à HP é que, na pesquisa 

social, como em outros campos,  

 

o processo de interpretação pode ser, e de fato exige que seja mediado por 
uma gama de métodos explanatórios ou objetivantes. Ao lidarmos com um 
campo que é constituído tanto pela força como pelo significado, ou quando 
analisamos um artefato que apresenta um padrão distintivo, mediar o 
processo de interpretação pelo emprego de técnicas explanatórias 
objetivantes (THOMPSON, 2009, p. 362). 

 

Nesta segunda década do século XXI, o avanço das novas tecnologias 

adquire papel importante no comportamento dos indivíduos sociais. A internet torna-

se o grande aliado na busca de sensações e, assim, surge o indivíduo entregue a si, 

independente, livre a escolher e demorar o tempo que quiser, de examinar os 

produtos, de comprá-los sem estar sujeito à pressão do vendedor.  

Com tantas informações disponíveis, o usuário/turista procura bens e serviços 

personalizados. Diferente de depender dos meios de comunicação de massa, como 

TV e rádio, o cliente busca na web somente o que lhe interessa. Assim sendo, 

cresceu a procura por sites especializados, principalmente, por aqueles que tenham 

opiniões de pessoas que já visitaram determinada região, com relatos em formato de 

depoimentos ou diários de viagens, mais conhecidos como blogs.  

Considera-se que o conteúdo publicado nos blogs de Turismo potencializa o 

desejo do viajante, ou seja, de conhecer novos lugares, de “pertencer” a outros 

mundos e culturas. Essa ânsia é virtualizada em forma de palavras e imagens, 

expandindo a experiência sensorial do turista e do destino. 

Desta forma, o turista pode estar procurando por alguma informação 

específica sobre uma viagem, além de assimilar outros detalhes, outras informações, 

que ele desconhecia e, por meio dos links do hipertexto, descobre, e, 
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consequentemente, classifica a sua informação sobre o destino. A comunicação 

estabelecida, através dos hipertextos, torna-se interativa, podendo cada um 

colaborar, para a sua construção de sentido e, dependendo da plataforma, modificar, 

retirar e acrescentar partes desta estrutura. 

 

6.1 O TRIPADVISOR 

 

O site Tripadvisor foi fundado nos Estados Unidos em fevereiro de 2000 por 

Stephen Kaufer, formado em Ciências da Computação pela Harvard University, com 

a missão de ajudar visitantes ao redor do mundo no planejamento de viagens. Ele 

inclui fóruns de viagens interativos e foi um dos primeiros a adotar um conteúdo 

gerado pelo usuário e é sustentado por um modelo de negócio de publicidade 

(TRIPADVISOR, 2018a). 

Sob a direção de Kaufer, o Tripadvisor se expandiu para 45 países, tornando-

se o maior na área de viagens do mundo, com mais de 315 milhões de visitantes 

mensais, além de 200 milhões de avaliações e opiniões, possuindo em torno de três 

mil funcionários. Em 2004, a empresa foi comprada pela IAC/InterActiveCorp. A IAC 

desmembrou seu grupo de viagem de negócios sob o nome Expedia, Inc. em agosto 

de 2005. O Tripadvisor foi propriedade da Expedia até dezembro de 2011, quando 

houve uma separação e se tornou sua própria empresa publicamente negociada. 

Desde o início esteve presente no Brasil, sendo pioneiro para realizações de 

pesquisas de informações turísticas de destinos e hotéis (TRIPADVISOR, 2018a).  

Atualmente, o Tripadvisor opera em 47 países, entre eles EUA, Reino Unido, 

França, Itália, Alemanha, Espanha, Irlanda, Índia, Japão, Suécia, Holanda, Canadá, 

Dinamarca, Turquia, México, Noruega, Polônia, Austrália, Cingapura, Tailândia, 

Rússia, Argentina, Egito, Venezuela, Peru, Chile, Colômbia, África do Sul, Vietnã, 

Israel; e em 28 idiomas, incluindo o português (TRIPADVISOR, 2018a).  

O Tripadvisor utiliza novos processos de midiatização das práticas turísticas, 

aliadas à complexidade da comunicação organizacional. Ele não é um espaço virtual 

que vende produtos/serviços turísticos, e sim um indicador de links para essas 

operações. Ele indica, orienta e ajuda o visitante a encontrar as informações que 

precisa, a fim de um bom planejamento para a viagem. Observa-se que a 

comunicação aqui não se faz pelas injunções de vendas, todavia por processos, 

protocolos de ajuda, cooperação e compartilhamento.   
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Pode-se afirmar que o Tripadvisor é uma plataforma que se comunica através 

de discursos, que recebem dos visitantes (fotos, avaliações e comentários), assim 

como de opiniões e informações disponibilizadas pelos profissionais do sistema aos 

seus usuários. Oferece fácil acesso às principais agências de viagens online, como 

Expedia, Orbitz, Hotels.com, Booking.com, entre outras. 

Na imagem (Figura 9), existe o usuário/turista intensificando com avaliações, 

fotos e comentários o Tripadvisor que, por sua vez, capta essas informações, 

segundo suas regulações e as coloca em circuito para novos visitantes ao sistema, 

os quais poderão ampliá-lo também. 

 

Figura 9 – Fluxo Tripadvisor 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) baseado em Tripadvisor (2018a). 

 

O Tripadvisor forma a maior comunidade de viagens do mundo, com mais de 

260 milhões de visitantes (é necessário cadastro para avaliar e inserir informações 

na plataforma) além de 150 milhões de avaliações e opiniões sobre cerca de 3,7 

milhões de restaurantes, hotéis e pontos turísticos (TRIPADVISOR, 2018a).  

O Tripadvisor tem como missão “ajudar pessoas ao redor do mundo a 

planejar e vivenciar uma viagem perfeita” (TRIPADVISOR, 2018a). Atualmente 

possui número superior a 3.700.000 empresas cadastradas, mais de 139.000 

Tripadvisor: 
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destinos registrados, com 1.325.000 meios de hospedagem, sendo 775.000 hotéis e 

2.000.000 restaurantes (TRIPADVISOR, 2018a). 

O site cria uma série de benefícios através dos selos de colaboradores que 

premiam pelas contribuições exclusivas, tornando a plataforma mais sólida. Esses 

selos são exibidos próximos às avaliações e outras publicações no perfil do membro 

formando a “Comunidade Trip” (Figura 10). 

 

Figura 10 – Perfil Tripcolaborador 

 
Fonte: Tripadvisor, 2018c. 

 

Ratifica-se que o perfil principal de quem procura o Tripadvisor reúne 

pessoas de diferentes nacionalidades, com hábitos de pesquisa na internet e que 

apreciam informações detalhadas e precisas. É uma comunidade no ambiente digital 

cuja motivação define-se em torno da necessidade de compartilhamento de dados 

para a tomada de decisão. Os intitulados TripColaboradores fazem parte do 

“programa para colaboradores que reconhece todas as contribuições dos viajantes 

no TripAdvisor” (TRIPADVISOR, 2018c), os quais auxiliam para “garantir 

experiências ainda melhores para todos os viajantes” (Ibid.).  

O Tripadvisor oferece acesso a todo mundo, visto que não precisa fazer 

parte de uma rede ou cadastro, para visualizar as informações. As avaliações 
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deixadas pelos usuários/turistas39 são autênticas e não há resultados influenciados 

por classificações pagas, elas estão sempre atualizadas, são globais e também 

imparciais (baseadas em aspectos positivos e negativos). Por isso, a pontuação de 

cada serviço não é por sua categoria, mas pelas opiniões dos usuários, formando o 

índice de popularidade do Tripadvisor que mostra as classificações dos viajantes 

atribuídas a um estabelecimento, para determinar o grau de satisfação (de 1 a 5, 

sendo 5 a melhor nota). Também aparece o percentual de usuários/turistas que 

classificam como: “Excelente, Muito Bom, Razoável, Ruim e Horrível” (Figura 11). 

Assim pode-se encontrar dicas de viagens feitas por outros viajantes sobre onde 

ficar, comer e o que fazer no destino. 

 

Figura 11 – Visão Geral Tripadvisor 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

Na homepage do Tripadvisor, há diversas seções que convidam o 

usuário/turista para operações a serem feitas neste ambiente: leitura, contabilização 

                                                           
39 Nesta análise, em relação ao Tripadvisor, os usuários/turistas também serão denominados 
membros da Comunidade Trip ou “Tripcolaboradores”. 
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e comparação de valores, tomada de decisões, planejamento de viagens entre 

outras. O site enaltece-se, como o maior neste quesito de viagens, além de destacar 

a grande participação ativa dos membros da Comunidade Trip, tornando-o dinâmico 

e confiável, com informações sempre atualizadas (Figura 12).  

 

Figura 12 – Descrição Tripadvisor 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

O Tripadvisor é uma estrutura que reúne oferta de serviços a serem 

enunciadas, conforme estratégias de sentidos na direção dos usuários/turistas, os 

quais ampliam o sistema com suas informações pessoais (avaliações, comentários, 

fotos) que são regidas pelas lógicas do site. Ele capta estes conteúdos e coloca-os 

em circulação. O Tripadvisor também serve como porta de entrada, a fim de que 

outros sites ofereçam a venda online de serviços turísticos. Desta forma, ele abre 

bifurcações dentro da sua existência, fazendo com que a atividade turística seja 

atravessada por lógicas e operações midiáticas.  

Assim, considera-se que é uma plataforma de comunicação midiática, 

embasada na contribuição espontânea e não remunerada dos seus membros, 

produzindo impressões de veracidade, credibilidade e legitimidade transformados 

em valores econômicos e sociais. O membro da Comunidade Trip interage 

sinceramente, visando informar outros usuários/turistas sobre os serviços utilizados, 

sem ser “forçado” a cadastrar-se ou fazer algum tipo de protocolo para isto. Ele 

move-se através da sua diversidade, criatividade e autonomia, construindo alcance 

estratégico ao Tripadvisor.  

Apesar da plataforma afirmar que publica tudo o que os membros da 

Comunidade Trip escrevem na íntegra (TRIPADVISOR, 2018c), é fundamental 

considerar que os textos publicados são submetidos à seleção, inclusive para 

destacar as mensagens que venham a dar uma a imagem afirmativa dos serviços 

prestados (Ibid.). Portanto,  
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na sociedade contemporânea, a penetração da internet e da tecnologia 
digital tem possibilitado o surgimento de novas práticas de comunicação e 
comércio marcados pelos ideais de uma cultura da contribuição, imaginário 
participativo e orientado. A Internet deu origem ao longo dos anos a uma 
“cultura de contribuição”, cujos proponentes não parecem se identificar com 
a lógica utilitarista de costume, em práticas de concorrência e competição 
(PROULX, 2013, p. 1). 

  

Ressalta-se que o Tripadvisor não exige um feedback por parte dos hotéis ou 

restaurantes avaliados, sua intenção não é resolver problemas, porém expor a 

realidade dos serviços ofertados, conforme as experiências pessoais dos 

usuários/turistas. O feedback da participação do usuário/turista ocorre por meio de 

uma padronização de resposta do Tripadvisor (Figura 13). 

 

Figura 13 – Feedback Tripadvisor 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

A seção “O que fazer” do Tripadvisor possibilita a pesquisa por informações 

sobre diferentes destinos na barra centralizada de busca (Figura 14). 

 

Figura 14 – “O que fazer” Tripadvisor 

 
Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

Ao inserir a busca pela cidade, aparecem divisões para os tipos de atrações, 

a fim de facilitar o acesso às informações (Figura 15). A partir da seção “O que 

fazer”, para esta pesquisa, selecionou-se comentários em relação aos “Pontos 
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turísticos e de interesse”, pois esse segmento aparece nos três destinos da Tríplice 

Fronteira. 

 

Figura 15 – Tipos de atrações 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

  

Selecionando o ponto turístico, surge uma visão geral (Figura 16, p. 149) das 

percepções dos membros da Comunidade Trip que resultam em uma nota, a qual 

varia de 1 a 5. Também aparecem banners de publicidade para venda de pacotes, 

passeios, hospedagens e viagens à cidade.  
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Figura 16 – Visão geral atrativo turístico 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

Informações institucionais sobre o horário de funcionamento, valores, espaço 

para o site, telefone e um mapa do local estão inseridas, a fim de facilitar o acesso 

ao usuário/turista (Figura 17, p. 150). 
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Figura 17 – Informações Institucionais 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

Destaca-se a área sobre “Perguntas e respostas”, seção possível de sanar 

dúvidas, por exemplo, como chegar, pagamento e diferenciais do local (Figura 18).  

 

Figura 18 – Perguntas e Respostas Tripadvisor 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 
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O Tripadvisor assume o escopo deste estudo, por meio de suas 

características e especificidades, que podem influenciar na forma em como as 

informações são transmitidas e interpretadas aos usuários/turistas. 

Os Tripcolaboradores adentram no âmbito da produção, conforme seus 

próprios critérios de regulações, de onde surgem “especialistas do turismo”, que 

formam feedbacks através de momentos de experiência, mobilizando fluxos no 

processo de comunicação para além do sistema da produção. Assim, os 

Tripcolaboradores representam fontes de informação, a fim de construir imaginários. 

Vender um destino torna-se uma relação social midiatizada, através de 

experiências comunicacionais que envolvem o antes e o após da viagem. No 

Tripadvisor, a comunicação percorre o institucional, mas grande parte do processo 

de criação e de ofertas de sentidos move-se pelas mãos dos usuários. É uma 

recente estratégia de conhecimento da atividade, a qual reflete diretamente nos 

novos processos de práticas midiatizadas.  

O viajante, que não pode ser considerado um especialista, quando utiliza as 

tecnologias de comunicação, age como tal ao gerar e prestar informações sobre 

determinados serviços turísticos. Dessa maneira, afirma-se que ocorre uma 

modificação das práticas de “como fazer” e divulgar turismo. Com autonomia, os 

usuários/turistas tornam-se parte de um processo interacional, em que antes só 

recebiam o conteúdo, porém, agora, podem fomentar o aprimoramento e as práticas 

profissionais dos especialistas. Os usuários/turistas tornam-se ativos e 

programadores do seu próprio consumo turístico. 

A intenção desta pesquisa não é analisar a estrutura e as páginas da 

plataforma, todavia observar os comentários que estabelecem pontos de contato 

entre a oferta de serviços e os consumidores de práticas turísticas. A cada 

momento, o Tripadvisor oferece espaços ao usuário/turista, para alimentar o 

sistema, tornando-o diversificado, e rompendo as barreiras do Turismo, 

comercializado por profissionais especializados e centralizados em agências. Assim, 

a plataforma transmuda-se e constitui novas práticas de vínculo entre organizações 

e consumidores. 

Sobre as avaliações no Tripadvisor, entende-se que nesta tese, por 

considerarmos ser uma pesquisa qualitativa, fica “ciente de que o valor numérico 

encontrado não corresponde a uma medida exata” (DENCKER E VIÁ, 2002, p. 87), 

pois “nesse contexto o número procura apenas, oferecer uma ideia de dimensão dos 



152 

fenômenos em nível quantitativo, sem ter a intenção de expressar valor em termos 

exatos” (Ibid.).  

A análise dos comentários dos usuários/turistas na seção “Pontos turísticos e 

de interesse” em relação aos três destinos: Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad 

del Este foi selecionada nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018. O critério de escolha 

para análise são os três atrativos com maior representatividade turística, isto é, 

aqueles com número superior de comentários no Tripadvisor dos membros da 

Comunidade Trip. Optou-se por escolher três atrativos, pois, muitas vezes, em 

revistas no segmento turístico e nos próprios comentários dos Tripcolaboradores, é 

divulgado o ranking “top 3” de atrações no local. Bem como, devido à quantidade de 

apreciações, assim sendo, o que contribuiu para a seleção foram os dez últimos 

comentários postados no período selecionado. A partir desses, enquadraram-se os 

aspectos positivos e aspectos negativos sobre a localidade. Pois, acredita-se que, 

ao visitar um destino, as experiências positivas e/ou negativas permanecem, assim 

como as sugestões para futuros visitantes.  

  

6.2 ATRATIVOS DE FOZ DO IGUAÇU: A VISÃO DO USUÁRIO/TURISTA  

 

Foz do Iguaçu, localizada no estado do Paraná, entre as fronteiras de 

Argentina e Paraguai, apresenta inúmeras atratividades e pode ser desfrutada por 

diferentes gostos e peculiaridades. De início, o destaque de seu Turismo receptivo 

eram apenas as Cataratas. Em 2018, Foz do Iguaçu tem diversificados pontos de 

atrações turísticas40: pode-se alternar passeios com interesses em natureza, 

aventura, compras e vida noturna.  

Os onze “Pontos turísticos e de interesse” de Foz do Iguaçu apresentados na 

plataforma Tripadvisor são: Templo Budista; Marco das Três Fronteiras; Avenida 

Schimmelpfeng; Iporã; Mesquita Omar Ibn Al-Khatab; Ponte Tancredo Neves; 

Catedral São João Batista; Ponte Internacional da Amizade; Luzes de Itaipu; Igreja 

Batista Três Lagoas e Igreja São Paulo Apóstolo (Figura 19, p. 153).  

 

                                                           
40 Compreende-se por atrações turísticas “como aquelas que são presentes da natureza e as 
artificiais. As primeiras incluem a paisagem, o clima, a vegetação, as florestas e os animais 
selvagens. As outras são principalmente os produtos da história e da cultura” (COOPER ET AL, 2007, 
p. 326), como os parques temáticos. 
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Figura 19 – Pontos turísticos e de interesse de Foz do Iguaçu 

 
Fonte: Tripadvisor, 2018a. 
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As Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das sete maravilhas do mundo, 

não aparecem nesta seção. Sendo os três com maior número de comentários no dia 

22 de janeiro de 2018 (Quadro 6): Templo Budista (6.575 avaliações), Mesquita 

Omar Ibn Al-Khatab (2.904 avaliações) e Marco das Três Fronteiras (2.854 

avaliações).  

 

Quadro 6 – Atrativos turísticos analisados de Foz do Iguaçu 

 
 

Templo Budista 

 
 

Mesquita Omar Ibn Al-Khatab 
 

 
 
 
 

Marco das Três Fronteiras 
 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir Foz do Iguaçu (2018). 
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No período analisado, o ponto turístico de Foz do Iguaçu com maior número 

de avaliações no Tripadvisor foi o Templo Budista. Ocupando uma área de 17 

hectares, é considerado um dos maiores templos budistas da América Latina. O 

local foi construído em 1996 e os jardins abrigam mais de 120 estátuas, sendo uma 

de Buda com 7 metros de altura e um templo com espaço para meditação. No 

mirante é possível enxergar o rio Paraná, a Ponte da Amizade, o centro de Ciudad 

del Este e parte de Foz do Iguaçu (VISITE FOZ, 2018). 

Na avaliação do Templo Budista, localizado em Foz do Iguaçu, existem 4.535 

fotos publicadas e o local é considerado “excelente” por 50% dos membros da 

Comunidade Trip. Na data pesquisada, 34% avaliava como “muito bom” e 14% 

como “razoável”, classificando o atrativo com nota 4,5. No dia 22 de janeiro de 2018, 

considerou-se os dez comentários mais recentes (transcritos literalmente), de acordo 

com a classificação de “aspectos positivos” e “aspectos negativos” (Quadro 7, 

p. 156). Destaca-se que pelo dinamismo que a plataforma oferece, em alguns 

momentos da análise, a inserção de comentários acontece em tempo real. 

Os comentários selecionados apontam às constatações sobre como chegar ao local 

e o que fazer na visita. Há uma ênfase no deslocamento, visto que o Templo Budista 

se encontra em uma parte alta de Foz do Iguaçu, mais distante do centro.  

O segundo ponto turístico, com maior número de avaliações no Tripadvisor, 

no dia 22 de janeiro de 2018 foi a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab. Foi construída pela 

comunidade islâmica e inaugurada oficialmente em 23 de março de 1983. Conforme 

crenças Sunitas, Omar é o segundo nome mais importante na religião, atrás 

apenas de Maomé (ou Mohammed), o profeta no Islamismo. Está situada em 

uma área total de 20 mil metros quadrados. Além da Mesquita, foi criado o Centro 

Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, tornando-se “a principal referência 

religiosa da comunidade sunita” (PINTO, 2011, p. 186). Sua orientação é dada pelo 

Mihrab, feito na parede posterior da Mesquita e indicativo da direção da Cidade Santa de 

Meca, para onde os muçulmanos voltam a face em oração (COMBO IGUASSU, 2018a). 

A visita à Mesquita Omar Ibn Al-Khatab pode ser enquadrada na dimensão do 

Turismo e Religião, visto que Foz do Iguaçu possui a segunda maior comunidade 

islâmica do Brasil em números absolutos, e a primeira em proporção à população total 

(COMBO IGUASSU, 2018a). 
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Quadro 7 – Avaliações Templo Budista 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos positivos 

1) “Local muito agradável, tranquilo e com um jardim grande. No Jardim 
tem árvores com pedras para você poder sentar e descansar. Existe um 
local para fazer pedidos e acender incensos. O que que está à venda na 
lojinha ou na sala de meditação por R$ 5 para duas pessoas ou dois 
pedidos. As estátuas são muito bonitas estão espalhadas por todo local. 
É melhor ir com um chapéu para proteger porque o sol intenso na área de 
jardim”. 
 
2) “Passeio bonito, mas rápido! Lugar lindo e muito bem cuidado, falta 
explicações! Grande quantidade de imagens o que vale a visita!” 
 
3) “Próximo a usina de Itaipu, local bonito com vista para o Paraguai, 
esculturas incríveis, local de aceita cartão de crédito somente dinheiro”. 
 
4) “Lindo. Contemplativa. Não paga para entrar. Vá com tempo. Pouco 
distante do centro. Da para ver Foz e Cidade de Leste”. 
 
5) “Apesar de distância vale muito a pena a visita. Utilize o GPS. Fácil e 
seguro. Lugar é gratuito, mas, tem que levar uma fotinha de recordação... 
10 reais. Loja de suvenires é bem pequena e barata...Lugar para 
contemplar e buscar a paz...” 
 
6) “Local tranquilo e agradável, experimente que sei que irá gostar, mas 
vai com calma! Você verá várias esculturas (pedra com desenhos 
tridimensionais) incríveis, ambiente completamente aberto, sem nada 
para comer ou beber no local!” 
 
7) “Um local que me surpreendeu em Foz Do Iguaçu foi o templo budista. 
Que local legal de se conhecer. Várias imagens, diferente”. 
 
8) “De transporte público é complicado (é longe e o ônibus demora para 
chegar) mas vale super a pena, o lugar é incrível!” 
 
9) “Local lindo, muito natureza e paz de espírito. Passeio rápido, mas que 
vale a pena. Recomendável tênis e bermuda no verão”. 
 
10) “Impressionante o tamanho do espaço e a qualidade de todo o 
templo. A visita é praticamente obrigatória, as fotos ficarão belíssimas. 
Não deixe de ir”. 

Aspectos negativos Não foram encontrados aspectos negativos no período analisado. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

A presença de imigrantes muçulmanos provenientes do Oriente Médio e seus 

descendentes em Foz do Iguaçu41 e Ciudad del Este “constitui um elemento central em 

diferentes construções discursivas da Tríplice fronteira” (PINTO, 2011, p. 183). Os 

árabes muçulmanos “afirmam e reforçam suas fronteiras como grupo étnico e religioso 

através das interações cotidianas com brasileiros, paraguaios e chineses que ocorrem 

na arena de comércio de fronteira em Ciudad del Este” (PINTO, 2011, p. 184). 
                                                           
41 Em Foz do Iguaçu existe um Lar Druso que reúne os drusos da região (PINTO, 2011).  



157 

Os fluxos transnacionais existentes, a partir das comunidades muçulmanas, 

seguem “linhas confessionais, não ocorrendo a frequência de xiitas em instituições 

sunitas ou vice-versa” (PINTO, 2011, p. 189). Neste espaço, existe a articulação de 

“diversas formas com elementos culturais que circulam tanto na sociedade brasileira, 

quanto na paraguaia, de modo a criar sistemas complexos de referências simbólicas e 

normativas” (PINTO, 2011, p. 185). Esses sistemas, muitas vezes hibridizados nos 

processos de globalização e localização, “permitem os agentes participarem e se 

afirmarem nas diferentes esferas de pertencimento e identidade que fazem parte do seu 

cotidiano” (Ibid. p. 185-186). 

As comunidades muçulmanas em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este 42 e “as 

identidades religiosas de seus membros são constituídas pela interação entre 

elementos culturais locais e referências étnicas e religiosas transnacionais” (PINTO, 

2011, p. 202). As identidades muçulmanas construídas “articulam esferas de 

pertencimento e ação locais, nacionais e transnacionais” (Ibid.). 

Compreende-se que as relações transnacionais, a manutenção de tradições 

culturais e a transmissão da identidade muçulmana “se inscrevem como elementos 

constitutivos de sua cotidianidade” (PINTO, 2011, p. 191).   

Cotidianidade esta que se relaciona com a tese: a intercomplementariedade das 

cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú43 e Ciudad del Este, pois além dos laços 

transnacionais, há um rico universo cultural, com valor simbólico e econômico, uma vez 

que muitas famílias possuem propriedades e negócios no Líbano e no Brasil. 

Na avaliação da Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, há 1.126 fotos publicadas e o 

local é considerado ‘excelente’ por 28% dos membros da comunidade Trip, 38% 

avaliam como ‘muito bom’ e 29% como ‘razoável’. Totalizando 2.904 avaliações e 

classificando com nota 4,0. Apresenta-se a relação dos dez comentários mais 

recentes no dia 22 de janeiro de 2018 (Quadro 8, p. 158). 

Os dez comentários estão relacionados à curiosidade que os usuários/turistas 

têm em conhecer templos de religiões tanto as que professam, como outras. Neste 

caso, há um caráter informativo nas avaliações, visto que o local possui várias 

restrições de acesso. Embora dois comentários negativos, eles apresentam a opção 

                                                           
42 Em Ciudad del Este existem outras instituições islâmicas: o Centro Árabe Islámico Paraguayo, 
fundado em 1998, e a Mesquita del Profeta Muhammad, construída em 1994 para a comunidade xiita 
(PINTO, 2011). 
43 Puerto Iguazú não possui instituições islâmicas. 
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mais interessante na proximidade: conhecer a “Albayan Doceria Árabe”. São 

opiniões que o usuário/turista desconhecido do ponto turístico pode levar em 

consideração e avaliar, se é válida a visita. 

 

Quadro 8 – Avaliações Mesquita Omar Ibn Al-Khatab 

(continua) 

Conteúdo/teor/Espécie Comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos  
positivos 

1) “Optamos por conhecer em um dia de chuva! A senhora que fazia a 
explicação era muito educada e atenciosa! Porém a responsável pela 
portaria não! Ficava interrompendo e praticamente nos expulsou de lá 
antes que a senhora acabasse suas informações!!!! Na frente do outro 
lado da rua tem uma casa de doces árabes que vale a visita!” 
 
2) “Linda Mesquita. Porém não fui avisada que aos domingos não pode 
entrar. Só no pátio. Não paga. Vale a pena”. 
 
3) “Fomos com o City Tour. Só entram grupos de 30 pessoas e as 
mulheres devem estar de calça ou vestido/saia comprida e na entrada 
do templo vestir um véu (emprestado lá). Seria interessante que a 
Iguassu City Tour colocasse essa informação na hora da venda. O lugar 
é bem bonito, mas esperava bem mais. Apenas é permitido entrar no 
hall do templo, um espaço pequeno. Na frente do templo tem uma 
doceria árabe”. 
 
4) “Local bonito, dizem que esta mesquita é grande, mas eu achei 
pequeno o local do interior, você pode vê-la inteira por dentro, mas ir 
com os pés até um pedaço o resto é só o visual mesmo, pessoas lá 
dentro para te contar a história dos Muçulmanos. tem saia e roupa para 
alugar!” 
 
5) “O lugar é bonito, tem uma doceria árabe incrível na frente. É gratuito. 
Mulheres: levar lenço para o cabelo e saia longa ou calça não serve 
calça rasgada. Homens: ir de bermuda bem comprida ou calça. Quem 
não se veste assim precisa alugar roupa. A visita não leva mais que 
meia hora”. 
 
6) “Essa Mesquita e bem no centro de Foz do Iguaçu. Por curiosidade 
vale a visita, porém atenção pois domingo ela não permite visitas então 
você irá somente tirar fotos do lado de fora da mesquita...atenção 
também mulheres têm que ir ou de saia longa ou de calça comprida, 
senão tiver eles alugam saia por 4,00. mulheres também somente 
podem entrar de véu e eles fornecem gratuito (o véu ou burca)...tem 
uma senhora dentro da mesquita que explica tudo sobre essa cultura 
caso queira ficar mais de 1 hora conversando com ela...atenção também 
pois não e qualquer horário que você chega e pode visitar , pois os 
muçulmanos rezam 5 vezes ao dia e se você chegar no horário da 
oração terá que esperar a reza deles pra depois entrar dentro da 
mesquita...” 
 
7) “Um lugar interessante para conhecer. Muito diferente de nossa 
cultura. É um lugar bem tranquilo, mas a mulheres devem ir com uma 
roupa  mais  comprida  se  não  terão  que  alugar  uma saia lá no local e 
quando entram na mesquita tem que colocar uma espécie de véu”. 
 
8) “A mesquita foi uma experiência diferente. Não é cobrado nenhum  
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Quadro 8 – Avaliações Mesquita Omar Ibn Al-Khatab  

(conclusão) 

Conteúdo/teor/Espécie Comentários 

 
Aspectos  
Positivos 

valor para visitar. as mulheres devem ir com as pernas cobertas, caso 
contrário eles emprestam uma Saia longa. Tem que cobrir a cabeça e 
ombros com um véu que caso não tenha também eles emprestam sem 
custo para poder visitar. O bonito da mesquita é por fora, dentro ela não 
é tão grande e nem tão sofisticada. Não recebemos explicações sobre o 
local, não havia ninguém disposto a nos apresentar por ela. As visitas 
são feitas a partir das 10:00 da manhã. Ficamos pouco tempo no local”. 
 

 
 
 

Aspectos negativos 

1) “Não é um dos passeios imperdíveis de Foz do Iguaçu, mas se sobrar 
um tempinho vale a pena tentar conhecer um pouco da cultura islâmica. 
É recomendado que as mulheres usem lenço e calça ou saia e os 
homens devem ir de calça ou bermuda abaixo do joelho. Mas caso você 
esqueça esses itens lá mesmo você pode alugar. Vale a pena também ir 
na loja de doces ao lado”. 
 
2) “Tínhamos uma expectativa grande com relação ao local, mas, 
confesso não atendeu. Atenção para a vestimenta das mulheres que, 
atendendo aos conceitos dessa religião, deverão estar de calças ou 
saias compridas. O local disponibiliza o aluguel de vestimenta ao custo 
de R$ 5. Bem normal o local, não achei nada demais, a exceção da 
confeitaria a frente da Mesquita com doces árabes que aí, sim, faz valer 
a visita”. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

O terceiro ponto turístico, com maior número de avaliações no Tripadvisor no 

período selecionado, é o Marco das Três Fronteiras. Foi inaugurado em 1903, sendo 

composto por três estruturas: uma em Foz do Iguaçu, uma em Puerto Iguazú e a 

outra em Ciudad del Este, as quais são caracterizadas pelas cores da bandeira de 

cada país. No local, visualiza-se os rios Iguaçu e Paraná, além das fronteiras de 

Argentina, Brasil e Paraguai. 

O local foi, completamente, revitalizado no ano de 2015, e também teve a 

segunda fase de reformas concluída em dezembro de 2016, com a implantação de 

um novo projeto turístico, inspirado nas missões jesuítas. Tornando-se, assim, uma 

opção para o final da tarde/noite dos turistas e buscando a integração da cultura e 

história de Foz do Iguaçu. Além de um restaurante e um parque infantil, há uma 

projeção de doze minutos sobre Cabeza de Vaca, o primeiro homem branco a ver as 

Cataratas do Iguaçu em 1542, e sobre a composição política e social da cidade 

(MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS, 2017). Em 2017 o Marco das Três Fronteiras 

recebeu 298.368 visitantes de 102 países (MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS, 

2018). 
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Acredita-se que o Marco das Três Fronteiras simboliza o conceito de 

Complexo Urbano Transfronteiriço (DILLA ALFONSO, 2015), pois o local é uma 

alternativa para “vínculos espaciais hierárquicos em que as cidades atuam como 

centros de prestação de serviços, bens, capital e informações” (DILLA ALFONSO, 

2015, p. 26). 

No dia 23 de janeiro de 2018, a avaliação do Marco das Três Fronteiras 

possuía 1.250 fotografias publicadas e é considerado excelente por 56% dos 

membros da Comunidade Trip, 27% avaliam como ‘muito bom’ e 13% como 

“razoável”, obtendo a nota de 4,5. 

A seguir, apresenta-se a relação dos comentários dos usuários/turistas no 

Tripadvisor (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Avaliações Marco das Três Fronteiras 

 (continua) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos positivos 

1) “Encontro das três fronteiras, Brasil, Argentina e Paraguai, bacana, 
porém a vila montada nada demais, uma hora é mais que suficiente pra 
conhecer o local, vi o pôr do sol lá, bonito, mas nada muito excepcional”. 
 
2) “Excelente passeio, mas precisa melhorar na comunicação aos 
turistas (que nesse caso são clientes!) dos horários e proteção contra a 
chuva”. 
 
3) “Já tinha ido ao Marco das 3 fronteiras em 2005 e fiquei 
impressionadíssima com as mudanças que ocorreram lá. Realmente é 
um espaço fantástico para visitação, com área kids, restaurante de alto 
padrão (com poucas opções no buffet pelo preço que é cobrado de 
R$50,00/pessoa, mas tudo muito gostoso), shows de dança e águas 
dançantes. Realmente, incrível!” 
 
4) “Ótimo atendimento desde a nossa chegada até o encerramento, as 
apresentações muito organizadas e lindas. O local é muito 
aconchegante”. 
 
5) “Já havia ido até o Marco há alguns anos atrás e estava abandonado, 
sem atrativo nenhum. Dessa vez fui novamente e me surpreendi 
positivamente, fizeram uma estrutura muito legal para atender os 
turistas, há loja de conveniência, restaurante, barracas de alimentação, 
enfim o local ficou muito bacana mesmo. Estão cobrando uma taxa de 
visitação de R$18,00 que apesar de ser pequena acredito que não 
deveria ser cobrada para ver um marco apenas”. 
 
6) “O lugar tem uma vista incrível, com um belo pôr do Sol, tem um 
restaurante do lado com um preço acessível e bom atendimento. Vale 
muito a pena ir e conhecer. Recomendo”. 
 
7) “A vista e o lugar são muito bonitos e bem preservados, porém no dia 
que eu fui não tinham as atrações funcionando, devido a isso, achei caro 
apenas para conhecer a vista”. 
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Quadro 9 – Avaliações Marco das Três Fronteiras 

(conclusão) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 
 

Aspectos negativos 

1) “Apesar da estrutura...não achei nada demais! Se for à tarde leve 
repelente! O dia que fomos estava nublado! Creio que com pôr do sol 
deve ser melhor esse passeio!” 
2) “Apesar de contar com uma estrutura muito bonita e oferecer uma 
dança que começa às 20:30, não há muito o que se fazer além de tirar 
fotos. Há ali um restaurante e uma loja de lembranças, mas ambas 
fecham pontualmente às 22:00. 
O preço do ingresso definitivamente não vale o que este ponto turístico 
oferece. Um preço justo seria de R$5,00 ou menos! 
Vale a pena a visita pelo simples fato de estar ali, mas não vá 
esperando mais do que isso”. 
3) “Para ser sincero, não achei grande coisa...esperava mais! Mas vale 
a pena conhecer. É um dos lugares em Foz do Iguaçu que eu não 
voltaria”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

Existem comentários com sugestões de melhoria ao local, assim como, 

algumas vezes, são contraditórios, pois apresentam frases positivas, as quais 

motivam a visitação, ao mesmo tempo que informam que não vale a pena a visita, 

ou que é melhor gastar o dinheiro em outro atrativo turístico. 

Relacionando o modelo de Sinapse para interações transfronteiriças 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005), e a potencialidade turística do 

atrativo, acredita-se que este local está de acordo com a estrutura do Turismo na 

intercomplementariedade das possibilidades das cidades fronteiriças pesquisadas. 

Do mesmo modo que existem Marcos de fronteira nas três cidades 

pesquisadas, poderia existir uma interação que integrasse a cultura e a história do 

Brasil, Argentina e Paraguai. Ademais, algo que proporcionasse uma experiência 

comunicacional turística criativa e exclusiva desta Tríplice Fronteira.  

Na sequência, expõe-se a análise dos comentários dos três atrativos, com 

maior número de avaliações de Puerto Iguazú no período selecionado. 

 

6.3 ATRATIVOS DE PUERTO IGUAZÚ: A VISÃO DO USUÁRIO/TURISTA  

 

O “uso que o turismo faz do patrimônio determina que a gastronomia adquira 

cada vez maior importância para promover um destino e para captar correntes 

turísticas” (SCHLÜTER, 2003, p. 69). Puerto Iguazú é reconhecida como polo 

gastronômico e faz parte da “Ruta de la Yerba Mate”, que é uma via alimentar do 
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MERCOSUL e marca do país, o qual representa a erva-mate argentina. A Rota da 

Erva-Mate atravessa o território de Misiones e o norte da província de Corrientes e 

relaciona-se com as atrações turísticas da região, incluindo as Cataratas do Iguaçu 

(Puerto Iguazú); as Cataratas do Moconá, as Missões Jesuítas-Guarani (Misiones) e 

com os Esteros del Iberá (em Corrientes). Organizado em circuitos, os principais 

pontos de acesso por via aérea são Puerto Iguazú e Posadas (em Misiones) ou a 

cidade de Corriente (MISIONES TUR, 2018b). 

De acordo com dados de 2016 do Anuário Estatístico de Turismo da província 

de Misiones, 9% dos turistas que visitam Puerto Iguazú contratam pacotes turísticos 

na cidade de origem, incluindo serviços de hospedagem, deslocamento, excursões e 

alimentação (AETM, 2018). 

Antes de viajar à província de Misiones, 88% dos turistas afirmam buscar 

informações através da internet e apenas 4% procuram as agências de viagem. Os 

jornais e revistas representam 6% de fontes de pesquisa (AETM, 2018). 

Em relação a Puerto Iguazú, os dez “Pontos turísticos e de interesse” 

apresentados na plataforma Tripadvisor, em 23 de janeiro de 2018, são: Puerto 

Iguazú (a própria cidade); La Aripuca; Hito de Las Tres Fronteras Argentina; La Casa 

de Las Botellas; Selva Iryapu La Reserva; Comunidad Guarani Yriapu; Plaza San 

Martin; Centro de Eventos y Convenciones del Iguazu; La Aldea Fortin M'Bororé e 

Catedral Virgen del Carmen (Figura 20, p. 163).  

Sendo que os três atrativos com maior número de comentários, no dia 23 de 

janeiro de 2018 (Quadro 10, p. 164), foram: Puerto Iguazú (5.640 avaliações), Hito 

de Las Tres Fronteras Argentina (4.349 avaliações) e La Aripuca (1.960 

avaliações). 

A cidade de Puerto Iguazú é o ponto turístico de interesse com maior número 

de avaliações, sendo que 54% dos membros da Comunidade Trip qualificam como 

“excelente”, 30% como “muito bom” e 13% avalia como “razoável”, atingindo a nota 

de 4,5. Ressalva-se que são apresentados comentários gerais em relação à cidade 

e não apenas ao atrativo turístico, como ocorre nos demais destinos pesquisados 

(Quadro 11, p. 164). 

Apesar da inclusão de frases negativas em relação às condições físicas da 

cidade, em todos os comentários há ênfase nas características gastronômicas de 

Puerto Iguazú, com destaque ao acesso dos seus produtos típicos: doce de leite, 

azeitona, alfajor e o vinho. Há muitas dicas do que comprar e, inclusive, valores são 

informados, para que o usuário/turista possa organizar-se financeiramente à viagem. 
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Figura 20 – Pontos turísticos e de interesse de Puerto Iguazú 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 
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Quadro 10 – Atrativos turísticos analisados de Puerto Iguazú 

 

 

Puerto Iguazú 

(Cataratas del Iguazú) 

 

 

 

Hito de Las Tres 

Fronteras  

 

 

 

 

 

 

La Aripuca 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir Iguazu Turismo (2018). 

 

Quadro 11 – Avaliações Puerto Iguazú 

(continua) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

Aspectos positivos 1) “Aproveitei a saída das Cataratas para pisar em terras argentinas 
argentinas tão pertinhas de nós. Eu e meu marido amamos e 
sempre visitamos Buenos Aires. Claro que nem de longe se 
parecem, mas o clima portenho muito me agradou. Em especial 
uma feirinha de comidas típicas, produtos regionais e um ambiente 
muito simples, ótimo pra tomar uma Quilmes e comer as tão 
famosas papas fritas”. 
 
2) “A cidade é bem pertinho de Foz do Iguaçu, só cruzar a 
aduana/imigração (agora estão exigindo a carta verde, se estiver de 
carro, e precisa levar o RG com expedição a menos de 10 anos ou 
o   passaporte,  os   argentinos  são  bem  chatos),  lá  tem  coisas  
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Quadro 11 – Avaliações Puerto Iguazú 

(continuação) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos 

interessantes: casinos, feirinha que vende alfajores baratos e as 
azeitonas recheadas mais saborosas do mundo (é feio, não é muito 
limpo e higienizado), vinhos, azeites e temperos, marco das 3 
fronteiras e é o caminho para as cataratas do lado argentino. Dessa 
vez nos cobraram uma taxa de turismo de 5 reais por pessoa, na 
estrada na volta das cataratas, estavam parando todos os carros de 
brasileiros. Há restaurantes deliciosos como o La Rueda, El 
Quincho del tio querido, La Acqua e outros. A comida é boa, a 
cerveja é melhor ainda. Tem um supermercado chamado EOS (um 
dos maiores da cidade) que vende coisas baratas, vale a pena uma 
visita, alfajor, cerveja, e algumas guloseimas, mas eles fazem a 
"siesta" das 12 às 16 (mais ou menos) e então fica fechado. Ahhh 
tem uma lojinha da Milka, na avenida principal. Por fim, a cidade é 
feinha e sujinha. É possível pagar tudo em pesos ou em reais”. 
 
3) “A CVC oferece um passeio (by night na Argentina) transfer ida e 
volta hotel a Puerto Iguazú por 50,00 por pessoa...recomendo fazer 
esse passeio pois a CVC resolve tudo pois iremos cruzar a fronteira 
e os argentinos são enjoados na fronteira e ônibus de turismo tem 
prioridade em relação carro particular e a fila é enorme para cruzar 
a fronteira... em Puerto de Iguazú tem uma feirinha onde você pode 
comprar azeite maravilhoso (2 litros por 30,00) e lá será o único 
local que você irá comprar alfajor mas barato (a caixa de alfajor por 
22,00), comprar azeitonas maravilhosas, vinhos por 15,00, doce de 
leite por 6,00, chimichurri...aconselho jantar no restaurante Maitena 
fica bem de esquina para comer o legítimo bife de chouriço 
argentino...se for pela CVC o jantar sai por 49,00 por pessoa com 
direito 2 empanadas de entrada ( pastéis de forno argentino ), prato 
principal e um sorvetinho de sobremesa. Também sugiro tomar um 
sorvete na sorveteria Frigo, simplesmente é maravilhoso o sabor de 
doce de leite...aqui no Brasil não tem igual...Puerto de Iguazú não é 
chouriço e fazer as comprinhas... provar o legítimo doce de leite”. 

4) “Estava em Foz do Iguaçu e fomos curtir um sábado à noite em 
Puerto Iguaçu. Comemos carne e pastéis (empanadas) a preços 
bem acessíveis, gostoso e com bom atendimento numa feirinha 
bem na chegada à cidade. Tudo muito simples, mas bem 
interessante”. 

5) “Puerto Iguazú é uma cidade pequena, porém com suas 
peculiaridades. Povo simpático e simples. A cidade possui luzes 
opacas e achei as ruas um pouquinho suja. Porém oferece atrações 
como cassinos, restaurantes com comidas típicas, feirinha e muitas 
variedades de especiarias e vinhos oriundos da região argentina. 
Fomos em uma Van contratada no hotel em que nos hospedamos, 
passamos na Aduana Argentina sem dificuldades, apenas 
apresentamos nossos documentos na ida e na volta” 

6) “Em nossa ida para Foz, ficamos 4 dias em Puerto Iguazú. Isso 
facilitou muito a logística. já que se perde, em média 2 horas, para 
atravessar do Brasil para Argentina. Recomendo passar 1 dia e 1 
noite em Puerto. A única atração que a vale a pena (de dia) é o 
Parque das Cataratas (que eu achei mais bonito que o lado 
brasileiro!). A noite vale a pena uma caminhada pelo centrinho...tem 
ótimos restaurantes. As lojas de vinho valem muito a pena! 
Levamos  vinhos  excelentes  por  1/5  do  preço  no  Brasil!  Não  
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Quadro 11 – Avaliações Puerto Iguazú 

(conclusão) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 
Aspectos positivos 

esqueçam de fazer reserva para os restaurantes mais disputados e 
se programem para chegar antes, devido ao tempo para atravessar 
a ponte. Recomendo!” 
 
7) “O city tour é bom, conhecemos mais uma cidade. A questão é 
que o local poderia ser mais bem cuidado, com locais mais 
arrumadinhos, ruas iluminadas. O marco das 3 fronteiras não 
estava arrumado, haviam muitos vendedores informais. Tem doces, 
queijos e alfajores por todos os lados. Fomos no encontro das 7 
ruas ou 7 bocas que tem lá”. 
 
8) “Fomos jantar em Perto Iguaçu e chegamos no final da tarde 
pela cidade com um carro privativo. Deu para conhecer o marco 
das 3 fronteiras e o comércio da simpática cidade Argentina”. 
 
9) “Tive uma passagem rápida pela feirinha. Mas durante toda a 
entrada na cidade achei bem bonitinha e aconchegante. O ônibus 
para na esquina da rua da feirinha que é pequena. Fui pela manhã 
porque fecha às 12h e depois só abre às 17h. O melhor horário 
seria à tarde, mas precisam ficar atentos com o ultimo ônibus que 
volta para o Brasil que é às 20h. Vale ficar atento também com o 
horário já que a Argentina não tem horário de verão. Vale comprar 
azeitonas, alfajor da Milka do molinho e não os biscoitos, doce de 
leite e logicamente q o azeite. Eu comprei o azeite da marca Olivos 
Mendocinos e achei maravilhoso. Gostei mais do que o que tem + 
indicação. Comprei o de 2L e paguei R$28,00. Geralmente é 30,00. 
E uma dica, quando forem levem uma malinha de rodinhas para 
colocar os azeites ou até mesmo os vinhos e doces de leite porque 
pesam muito, rs. Bom passeio e curtam o Cassino na entrada a 
Aduana”.10) “Fomos de van do hotel até Puerto Iguassú. passamos 
pelo Duty Free e fomos até a feirinha que existe lá. Comemos na 
barraca do gaúcho: ótima picanha e a cerveja quilhes grande de 1 
litro no valor de $13.00 reais. Depois fizemos compras de azeite, 
doce de leite. Vale a pena ir”. 

Aspectos negativos Nenhum dos dez mais recentes comentários foi considerado 
negativo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

O segundo atrativo turístico e de interesse com o maior número de avaliações 

de Puerto Iguazú é o Hito de Las Tres Fronteras, com 4.349 avaliações e 1.716 

fotografias, classificando-o com nota 3,5. É considerado “razoável” por 40% dos 

membros, “muito bom” por 35% e 20% como “excelente”.  No próximo quadro, segue 

a relação dos dez comentários mais recentes no dia 23 de janeiro de 2018 (Quadro 

12, p. 167). 

O Marco das Três Fronteiras de Puerto Iguazú foi revitalizado em 2015 e 

localiza-se na praça Marco, no trecho final da Avenida Costanera, margeado por 

lojinhas de artesanatos e produtos típicos. Diferentemente do marco brasileiro, a 
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entrada é gratuita e à noite proporciona aos turistas um espetáculo das fontes 

dançantes com duração de oito minutos, além da vista para os rios Paraná e Iguazú 

(G1, 2018a). O Hito de las Tres Fronteras em Ciudad del Este está situado à margem 

direita do Rio Paraná e não possui nenhum atrativo ou estrutura turística, fora o 

obelisco. 

 

Quadro 12 – Avaliações Hito de Las Tres Fronteras 

Conteúdo/ 
teor/espécie 

Comentários 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
positivos 

1) “O marco é limpo organizado. Tem comércio. Tem água que sai do chão perto 
do Marco. Agradável para crianças. Bela Vista e não paga (diferente do Brasil)”. 
 
2) “Atração gratuita. O local é bem simples. O que compensa é a vista, onde 
pudemos ver o lado argentino, brasileiro e paraguaio. Apenas isso. Há uma feirinha 
também. Recomendo apenas se tiver tempo sobrando. Passeio rápido de meia 
horinha”. 
 
3) “É um lugar que vale muito a pena conhecer durante o dia e também a noite. 
Sendo que a noite é possível ver apresentações de artistas de rua e shows com 
música, água e luz”. 
 
4) “É um ponto turístico muito importante da cidade, vale a pena dar uma 
passadinha lá, tem uma feirinha de artesanato também para quem gosta, é uma 
bela vista das três fronteiras”. 
 
5) “A área é bem conservada e limpa! Gratuita! Soube que à noite tem 
apresentação de danças. A vista para o Brasil é linda! Tem lojinhas de artesanato! 
Fizemos esse passeio em linha de ônibus local (15 pesos)!” 
 
6) “Local ao ar livre, simples, porém com uma vista belíssima do rio que une 
Paraguai, Argentina e Brasil. A noite há um show de luzes e fonte de água que é 
uma atração interessante, a entrada é gratuita e próxima ao centro comercial de 
Puerto Iguazu. Vale a pena ir!” 
 
7) “Local é limpo e organizado, os jatos de água fazem um belo cenário, e nos dias 
de calor é muito refrescante!” 
 
8) “Atração é gratuita e oferece oportunidade de visitação e fotos da tríplice 
fronteira, faz parte do city tour. O local oferece banheiro, e lojas de artesanato e 
bebidas geladas”. 
 

Aspectos 
negativos 

1) “Não tem nada para ver, apenas vá se tiver muito tempo sobrando e quiser dar 
uma volta na cidade. Não paga nada para entrar. Tem muitas barraquinhas de 
venda de tranqueirinhas”. 
 
2) “Não achei nada de mais, não tive tempo de ir no lado Brasileiro, que dizem que 
bem melhor. Fui pela manhã os chafarizes não estava ligado”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

Com 1.962 avaliações, o espaço de preservação ambiental “La Aripuca” é o 

terceiro ponto turístico e de interesse de Puerto Iguazú com maior número de 
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avaliações no dia 23 de janeiro de 2018, sendo que para 40% dos membros é 

considerado “muito bom”, 32% qualificam como “excelente” e 22% como “razoável”. 

“La Aripuca” é um atrativo turístico que busca demonstrar a relação de 

convivência do homem e da natureza. Foi construído com árvores resgatadas pelo 

comércio ilegal ou a partir de reaproveitamento (ARIPUCA, 2018). No local, existem 

uma loja de artesanatos arquitetada com pedras locais denominada Tacurú, a Yateí, 

uma loja de produtos locais construída como uma habitação rural, o Cucurucho, um 

pequeno bar com sucos e sorvetes, que remete às construções indígenas e, 

Termitas, um restaurante que serve almoços com pratos regionais (ARIPUCA, 

2018). Abaixo, as dez avaliações de usuários/turistas sobre o atrativo turístico “La 

Aripuca” (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Avaliações La Aripuca 

 (continua) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 
 
 
 

Aspectos positivos 

1) “Muito legal, vale a visita, tenho família em Foz e no último ano 

fui 3 x em Itaipu levar amigos, cada vez que fui tinha algo diferente, 

na última, levei estrangeiros e foi oferecido um passaporte, que 

vale a entrada de Itaipu, Parque Nacional e Tríplice Fronteira, que 

está reformada e está um show. Vale o passaporte, tem descontos 

nos estacionamentos.”. 

2) “Ao chegar na cidade, peguei um ônibus no terminal que me 

deixou em frente a Represa; lá o passeio foi de ônibus de 2 

andares”. 

3) “Lindo o passeio por Itaipu. Quando se vai até lá, vê-se o 

potencial da energia do nosso país. A organização e a imensidão 

de Itaipu são coisas que impressionam”. 

4) “Obra de grande valor..., que demonstra a capacidade e 

competência de dois países para desenvolver recursos e 

tecnologias para alavancar o crescimento econômico e social. 

Lugar impressionante pela dimensão e extensão...”. 

5) “Passeio maravilhoso, impressionante em todos os quesitos. 

Atendimento impecável de toda a equipe. Vale muito a visita 

especial”. 

6) “É uma atração imperdível para conhecer as construções 

gigantescas do mundo moderno. A visita compreende um passeio 

pela área externa da obra. é importante para apendermos sobre 

geração de energia”. 

7) “Estrutura colossal, a Itaipu é a maior represa do Brasil, não sei 

se ainda é a maior do mundo, tour só de van ou carro, extensão de  
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Quadro 13 – Avaliações La Aripuca 

(conclusão) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 mais de 20km, vale a pena a visitação à usina, à sala de máquinas 

e aos redores”. 

8) “Passeio bem legal pela enorme represa de Itaipu, onde tem 

uma parada para tirar fotos, o passeio é feito em ônibus de 2 

andares e percorre a maior parte da estrutura, uma visão clara da 

grandiosidade que é está construção. Vale a pena o passeio”. 

9) “Aconselho um dia inteiro para aproveitar todas as atividades 

que a Itaipu Binacional oferece (Ecomuseu, Refúgio Biológico, 

Porto Kattamaram, Visita Panorâmica/Circuito Especial e Pólo 

Astronômico). Optei pela Visita Panorâmica na Itaipu, a qual achei 

muito interessante. Começou com um vídeo sobre informações e 

curiosidades da Usina, depois circulamos pela Usina com um 

ônibus panorâmico, com guia e áudio guia, paradas para observar 

e fotografar. Fui na expectativa do vertedouro estar aberto, mas 

não estava, o que diminui um pouco o encanto do passeio. Mas 

também não me informei antes para saber se existe um período ou 

dias que isso acontece!” 

10) “Sem dúvida a barragem é uma obra prima espetacular da 

engenharia! Estive lá em 11/11/17 e o vertedouro estava fechado, 

sem água, e confesso que foi bem decepcionante, se eu soubesse, 

não teria ido. A identidade só é solicitada para a 3° idade, pois 

pagam R$10,00. Estudantes pagam meia entrada e precisam 

apresentar carteira escolar. Os demais pagam R$36,00 pela visita 

panorâmica de ônibus. Além da visita Panorâmica e do Circuito 

Especial, o turista pode fazer o passeio ao Refúgio Biológico Bela 

Vista, conhecer o Polo Astronômico e ver a iluminação da 

barragem, e é claro que o preço vai aumentando”.7) “Recomendo 

muito ir, pois já conheço e adorei. Uma pena que a travessia da 

fronteira com o Brasil está extremamente demorada por conta da 

diminuição dos guichês ativos da aduana (reduziu pela metade sua 

capacidade) gerando filas de 2 horas ou mais e isso em qualquer 

horário. Isso está restringindo muito o turista que vem do Brasil”. 

8) “La Aripuca é um passeio diferente de aproximadamente 45 

minutos a uma hora, onde podemos ver troncos de arvores muito 

grandes e outros atrativos como artesanato em madeira e pedra. 

Também é possível provar o sorvete de erva mate além de doces 

regionais! Se está em Puerto Iguazu com tempo vale a pena 

conhecer!” 

 
 

Aspectos negativos 

1) “É uma atividade normal, com alguns produtos de artesanato 

indígena e da região. Atração paga e considero dispensável”. 

2) “O lugar nos mostra que se continuarmos desmatando a 

natureza, estamos montando uma verdadeira arapuca para nós 

mesmos. Estão montando um restaurante dentro do local para ter 

mais atrações aos turistas. Hoje tem apenas o local onde encontra-

se os artigos indígenas e a loja de souvenir. Esta aceita real como 

moeda também”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 
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No que se refere ao estabelecimento de práticas que busquem recursos 

naturais ou a própria área natural como suporte, acredita-se que existe uma 

necessidade de planejamento e de envolvimento das comunidades, pois é 

necessário elaborar uma série de medidas capazes de minimizar a ação humana em 

tais áreas, buscando o desenvolvimento com sustentabilidade e responsabilidade. 

Conforme Bruhns (2009), as experiências praticadas na natureza possibilitam 

uma reflexão sobre esse espaço e sobre esse envolvimento, com diversas 

possibilidades de interpretação. 

Logo, “La Aripuca” insere-se na categoria Turismo e Natureza desta pesquisa, 

visto que é um empreendimento familiar voltado ao agro e ecoturismo, objetivando 

alertar sobre a relevância dos recursos naturais, incentivando ações de preservação 

e difundindo a cultura, as crenças e as tradições da região. 

Em seguida, apresenta-se os pontos turísticos e de interesse de Ciudad del 

Este com maior número de avaliações pelos Tripcolaboradores. 

 

6.4 ATRATIVOS DE CIUDAD DEL ESTE: A VISÃO DO USUÁRIO/TURISTA  

 

Os amplos deslocamentos e a circulação de indivíduos nos territórios 

fronteiriços possibilitam novas reflexões sobre a atividade turística nestes locais. A 

proximidade entre Brasil e Paraguai “gera intensos fluxos e produz diversas 

barreiras e travessias que se cruzam e redefinem a compreensão dos limites 

nacionais” (ALBUQUERQUE, 2010, p. 192).  

De acordo com Albuquerque (2010), as estratégias geopolíticas de 

aproximação entre Brasil e Paraguai, como a construção da Ponte da Amizade e a 

Hidrelétrica de Itaipu, favorecem a entrada de muitos brasileiros no território 

paraguaio.  

Ciudad del Este possui seis locais considerados “Pontos turísticos e de 

interesse” do Tripadvisor: Represa Hidroeléctrica Itaipú Binacional; Ponte da 

Amizade; Catedral de San Blas; Scientific Monument Moises Santiago Bertoni; 

Iglesia del Espiritu Santo e Estadio Antonio Oddone Sarubbi (Figura 21, p. 171).  

Os três atrativos turísticos com maior número de comentários (Quadro 14, p. 

172), durante 23 de janeiro de 2018, são: Represa Hidroeléctrica Itaipú 

Binacional (705 avaliações), Ponte da Amizade (382 avaliações) e Catedral de 

San Blas (51 avaliações). 
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Figura 21 – Pontos turísticos e de interesse de Ciudad del Este 

 

Fonte: Tripadvisor, 2018a. 

 

Ressalta-se quanto a Ciudad del Este possui uma grande diferença no 

número de avaliações dos membros da Comunidade Trip em relação aos atrativos 

turísticos dela e das cidades de Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. Isso pode ser 

explicado, a partir da visão de Albuquerque (2010), quando afirma que no contraste 

fronteiriço, muitos brasileiros são reconhecidos e se consideram superiores e 

melhores.  
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Quadro 14 – Atrativos turísticos analisados de Ciudad del Este 

 
 

Represa Hidroeléctrica Itaipú 
Binacional 

 
 
 

Ponte da Amizade 

 
 

Catedral de San Blas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir Combo Iguassu (2018b). 

 

Com 706 avaliações e 568 fotos, a Represa Hidroeléctrica Itaipú Binacional é 

o ponto turístico e de interesse de Ciudad del Este com maior número de avaliações 

na data pesquisada. Sobre a classificação dos membros da Comunidade Trip, 62% 

considera “excelente”, 30% como “muito bom” e 6% como “razoável”. 

Pela sua construção e a quantidade de recursos mobilizados para a Represa 

Hidrelétrica Itaipú Binacional, considera-se que as avaliações apresentadas no dia 

23 de janeiro de 2018 estão relacionadas igualmente com Foz do Iguaçu e Ciudad 

del Este (Quadro 15, p. 173). 
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Conhecer Itaipu Binacional proporciona diferentes situações aos turistas e 

imaginários são concretizados. Natureza, Lazer e Compras (através da loja de 

produtos turísticos) estão reunidos no mesmo atrativo turístico. 

Os comentários selecionados enfatizam a infraestrutura de Itaipu. Sabe-se 

que a qualidade dos espaços naturais e artificiais “é relevante para a construção da 

imagem do destino, desempenhando um papel decisivo para os esforços de atrair e 

encantar o visitante” (PETROCCHI, 2009, p. 205). 

 
Quadro 15 – Avaliações Represa Hidroeléctrica Itaipú Binacional 

(continua) 

Conteúdo/ 
teor/espécie 

Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

positivos 

1) “Muito legal, vale a visita, tenho família em Foz e no último ano fui 3 x em Itaipu 
levar amigos, cada vez que fui tinha algo diferente, na última, levei estrangeiros e foi 
oferecido um passaporte, que vale a entrada de Itaipu, Parque Nacional e Tríplice 
Fronteira, que está reformada e está um show. Vale o passaporte, tem descontos 
nos estacionamentos.”. 
 
2) “Ao chegar na cidade, peguei um ônibus no terminal que me deixou em frente a 
Represa; lá o passeio foi de ônibus de 2 andares”. 
 
3) “Lindo o passeio por Itaipu. Quando se vai até lá, vê-se o potencial da energia do 

nosso país. A organização e a imensidão de Itaipu são coisas que impressionam”. 

 

4) “Obra de grande valor..., que demonstra a capacidade e competência de dois 

países para desenvolver recursos e tecnologias para alavancar o crescimento 

econômico e social. Lugar impressionante pela dimensão e extensão...”. 

 

5) “Passeio maravilhoso, impressionante em todos os quesitos. Atendimento 

impecável de toda a equipe. Vale muito a visita especial”. 

 

6) “É uma atração imperdível para conhecer as construções gigantescas do mundo 

moderno. A visita compreende um passeio pela área externa da obra. é importante 

para apendermos sobre geração de energia”. 

 

7) “Estrutura colossal, a Itaipu é a maior represa do Brasil, não sei se ainda é a maior 

do mundo, tour só de van ou carro, extensão de mais de 20km, vale a pena a 

visitação à usina, à sala de máquinas e aos redores”. 

 

8) “Passeio bem legal pela enorme represa de Itaipu, onde tem uma parada para tirar  

fotos, o passeio é feito em ônibus de 2 andares e percorre a maior parte da estrutura, 

uma visão clara da grandiosidade que é está construção. Vale a pena o passeio”. 

 

9) “Aconselho um dia inteiro para aproveitar todas as atividades que a Itaipu 

Binacional oferece (Ecomuseu, Refúgio Biológico, Porto Kattamaram, Visita 

Panorâmica/Circuito Especial e Pólo Astronômico). Optei pela Visita Panorâmica na 

Itaipu, a qual achei muito interessante. Começou com um vídeo sobre informações e 

curiosidades da Usina, depois circulamos pela Usina com um ônibus panorâmico, 

com guia e áudio guia, paradas para observar e fotografar. Fui na expectativa do  
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Quadro 15 – Avaliações Represa Hidroeléctrica Itaipú Binacional 

(conclusão) 
Conteúdo/ 

teor/espécie 
Comentários 

 
 

Aspectos 
positivos 

vertedouro estar aberto, mas não estava, o que diminui um pouco o encanto do 

passeio. Mas também não me informei antes para saber se existe um período ou 

dias que isso acontece!” 

 
10) “Sem dúvida a barragem é uma obra prima espetacular da engenharia! Estive lá 
em 11/11/17 e o vertedouro estava fechado, sem água, e confesso que foi bem 
decepcionante, se eu soubesse, não teria ido. A identidade só é solicitada para a 3° 
idade, pois pagam R$10,00. Estudantes pagam meia entrada e precisam 
apresentar carteira escolar. Os demais pagam R$36,00 pela visita panorâmica de 
ônibus. Além da visita Panorâmica e do Circuito Especial, o turista pode fazer o 
passeio ao Refúgio Biológico Bela Vista, conhecer o Polo Astronômico e ver a 
iluminação da barragem, e é claro que o preço vai aumentando”. 

Aspectos 
negativos 

Em relação aos dez comentários mais recentes não foi percebido um caráter 
negativo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

O turista “está sempre preocupado em conjugar quatro verbos na destinação 

turística visitada: dormir, comer, comprar e visitar. O interesse pelo patrimônio 

também está diretamente relacionado a esses quatro verbos” (LEITE, 2011, p. 45). 

O Turismo da Tríplice Fronteira poderia ser um exemplo daquele que promove as 

relações culturais e a cooperação intercultural, porém a distinção no tipo de 

desenvolvimento dos princípios culturais dentro dos três países – Brasil, Argentina e 

Paraguai – resulta em diferentes meios de aprimorar os recursos, para atrair 

visitantes.  

Em uma era “das redes transfronteiriças, a complexidade dos vínculos que 

unem territórios particulares, tanto físicos quanto virtuais, novas configurações 

transdisciplinares se formam” (MATTELART, 1999, p.165). A história, a geografia, a 

geopolítica, a ciência política, a economia industrial e a antropologia contribuem para 

graus bastante variados, “à medida que não experimentam do mesmo modo a 

necessidade de estabelecer alianças para apreender a nova importância das redes 

de comunicação” (Ibid.). 

O segundo ponto turístico e de interesse com maior número de avaliações no 

período selecionado foi a Ponte da Amizade, a qual recebeu em 23 de janeiro de 

2018 a nota de 3,5, sendo considerada por 43% dos membros do Tripadvisor, como 

“razoável” e 25% como “muito bom”,14% como “excelente” e 12% como “ruim”. 
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Grande momento diplomático e elemento de maior representatividade das 

relações de comércio e consumo entre Brasil e Paraguai, a Ponte Internacional da 

Amizade foi inaugurada em 27 de março de 1965 pelos presidentes militares de 

ambos os países, Castelo Branco, no Brasil, e Alfredo Stroessner, no Paraguai. A 

ponte, com o arco de 290 metros de vão livre, pode ser caracterizada como a mais 

representativa forma da condição transfronteiriça, possibilitando o acesso e o 

contato direto entre os brasileiros e os paraguaios através de navegação pelo Rio 

Paraná. Com sua construção, “os laços econômicos entre Brasil e Paraguai foram se 

intensificando, o que proporcionou ao Paraguai o sucesso no comércio de produtos 

variados, principalmente em Ciudad del Este, nos anos de 1990” (POLON, 2014, 

p. 68). 

As obras de reforma e melhoria do principal acesso entre os dois países 

começaram em janeiro de 2015 e terminaram em julho de 2016, além de custarem R$ 

10,3 milhões, conforme o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (G1 – 

Globo, 2017). 

A reforma trouxe melhorias no asfalto que foi trocado, e toda a ponte recebeu 

uma nova pintura. A passarela para os pedestres, em ambos os lados, recebeu uma 

cobertura. Segundo o Ministério dos Transportes, todos os anos, cerca de R$ 12 

bilhões são transportados pela Ponte da Amizade, apenas em exportações para o 

Paraguai. Entre os itens que mais são exportados estão produtos eletroeletrônicos, 

alimentos, automóveis e máquinas agrícolas. Já o Brasil importa principalmente soja, 

milho, girassol e carnes (G1 – Globo, 2017). 

Com intenso fluxo44, a integridade da Ponte da Amizade está em discussão e 

a construção de uma segunda ponte, para o trânsito de veículos pesados, ligando os 

dois países, está sendo avaliada. A construção desta segunda ponte seria viável a 

ambos países, desde que os fluxos de consumo se mantivessem. 

No ano de 2017, 455.628 indivíduos e 155.851 veículos circularam pela Ponte 

da Amizade. Uma média por dia de 38.963 veículos (RADIO CULTURA FOZ, 2018). 

De acordo com Polon (2014, p. 89), as fiscalizações possuem um caráter 

duplo, pois  

 

                                                           
44 Existe a transmissão ao vivo do tráfego da Ponte da Amizade através de câmeras de algumas lojas 
e de meios de comunicação como o “Portal da Cidade” (FOZ DO IGUAÇU – PORTAL DA CIDADE, 
2018). 
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asseguram que haja segurança no ambiente fronteiriço, garantindo que as 
práticas consideradas ilegais sejam amenizadas ou banidas; mas também 
influenciam na dinâmica das relações na fronteira, prejudicando as pessoas 
que trabalham neste ambiente e que destas relações tiram seu sustento. 

  

O conflito de ilegalidade/legalidade é percebido no local, uma vez que vários 

indivíduos sobrevivem, em Foz do Iguaçu, da venda de produtos comprados no 

comércio de Ciudad del Este. 

Regulamentações específicas, para controlar as relações de consumo na 

fronteira, como o Regime de Tributação Unificada (RTU), possibilita que 

determinados “produtos advindos de Ciudad del Este sejam adquiridos por 

microempresas varejistas brasileiras, os quais deverão ser transportados por via 

terrestre, com o devido pagamento dos impostos e contribuições federais” (POLON, 

2014, p. 84). Esse regime envolve o comércio específico entre Brasil e o centro 

comercial de Ciudad del Este, tendo delimitações em relação aos produtos que 

podem, ou não, ser importados ao Brasil. 

A seguir, apresenta-se a relação das avaliações dos usuários/turistas no 

Tripadvisor sobre a Ponte da Amizade (Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Avaliações Ponte da Amizade 

(continua) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 

 

 

Aspectos positivos 

1) “Ponto de conexão entre o Brasil e Paraguai! Nela encontra-se a 
divisa entre os dois países! Muito movimentada o ano inteiro!”. 
 
2) “Você atravessa a ponte e quando chega ao Paraguai parece que 
está em outro mundo. Muita gente querendo vender de tudo, homens 
com taser apertando próximo a você. Mas tem muita loja e shopping”. 
 
3) “Na última vez que fui testemunhei que jogavam pneus pelos furos 
nas grades. Acabou a bagunça, foi reformada e colocaram tubos 
reforçados. Sempre tem fila e a loucura de motos e taxis paraguaios e 
vans, o trânsito é caótico. Recomendo ir com uma empresa turística”. 
 
4) “A ponte fica cheia o dia todo, com filas, você pode demorar até 1 
hora para conseguir passar. Procuro passar bem cedo no sentido do 
Brasil, é tranquilo”. 
 
5) “A principal ligação entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a Ponte 
Internacional da Amizade, ponto de entrada para quem quer fazer 
compras no Paraguai”. 

 

Aspectos negativos 

1) “É um lugar muito ruim de carro ou a pé. Cheia, com trânsito caótico, 
ninguém respeita nada, motos passam pela calçada, chão sujo, algumas 
pessoas passam correndo, horrível”. 
 
2) “Passar ali pela Ponte da Amizade a pé pode não ser inseguro, mas  
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Quadro 16 – Avaliações Ponte da Amizade 

(conclusão) 

Conteúdo/teor/espécie Comentários 

 

Aspectos negativos 

passa longe de ser agradável. Em época de chuva fica muito sujo ali. 
Com poças de lama, sujeira pelo chão. Realmente precisa melhorar 
muito”. 
 
3) “Sempre a passagem nessa ponte, principalmente a pé é uma tensão 
...tem que ter muita atenção para não ser assaltado...cuidado !!” 
 
4) “Trânsito horroroso e para fugir do caos do trânsito e das loucuras 
dos paraguaios o ideal é ir para quem está em Foz do Iguaçu e chegar 
no Paraguai antes das 07:00. Super dica”. 
 
5) “É só uma ponte. Não tem nada de bonito ou atrativo, e até a visão do 
Rio foi bloqueada por conta das grades excessivas que foram instaladas 
nas bordas. Sempre tem congestionamento, mas fazer o que...” 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

Nos comentários referentes à Ponte da Amizade, aparecem igualmente 

aspectos positivos e negativos relacionados ao intenso Turismo e Compras da 

Tríplice Fronteira. 

Historicamente, as práticas de consumo sempre tiveram a capacidade de 

movimentar fluxos de pessoas e mercadorias, ao longo de espaços geográficos. 

Elas possuem representatividade, podendo ultrapassar os limites territoriais 

nacionais, além de gerar relações transfronteiriças. 

O terceiro ponto turístico e de interesse com maior número de avaliações no 

período pesquisado foi a Catedral de San Blas. Com 51 avaliações e apenas 33 

fotografias a Catedral de San Blas é considerada “excelente” por 44% dos membros 

do Tripadvisor, 41% avalia com “muito bom” e 13% como “razoável” tendo como 

classificação a nota 4,0. 

Construída em 1964 com características de estilo europeu, a Catedral San 

Blas apresenta esculturas de pedra e foi inspirada na Arca de Noé com formato de 

barco e janelas grandes circulares (CIUDAD DEL ESTE - VIAJES, 2018). As 

avaliações dos usuários/turistas sobre este atrativo turístico constam no Quadro 17 

(p. 178). 

A Catedral San Blas refere-se ao segmento de Turismo e Religião de Ciudad 

del Este, que através da mobilidade, leva “à interpenetração entre cultura popular, 

religião, turismo e lazer” (SILVEIRA, 2003, p. 88). Ocorre uma “dupla reapropriação 
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da parte das religiões/religiosidades, incorporando signos, símbolos e estruturas 

profanas, e da parte da cultura de consumo” (Ibid.), que se apropria dos significados 

religiosos, para expressar-se.  

 

Quadro 17 – Avaliações Catedral San Blas 

Conteúdo/teor/ 
espécie 

Comentários 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos  
positivos 

1) “A Catedral, inspirada na Arca de Noé, é muito bonita. Nela há belíssimos 
vitrais, sendo um deles com a padroeira de cada um dos países da tríplice 
fronteira. Fomos com city tour e o tempo da parada infelizmente foi muito curto, 
mas valeu a pena para tirar algumas fotos”. 

2) “Arquitetura belíssima, por dentro e por fora, vitrais um mais bonito que outro. 
Pena que ficamos pouco tempo na catedral”. 

3) “Recomendo o passeio na Catedral de San Blas, pois os brasileiros que visitam 
o Paraguai não podem deixar de visitar a catedral, muito bonita com pedras e 
vitrais recomendo o passeio e visita a catedral, fica próximo ao centro comercial 
do Paraguai para fazer a visita aconselho pegar um taxi no Paraguai para fazer a 
visita”. 

4) “Catedral bem localizada, silenciosa, às vezes tem algumas festas, muito boa 
para visitantes, separe alguns minutos para visitar e tirar umas fotos!” 

5) “Lugar tranquilo, não faz muito tempo foi reformada, o padre desta catedral, 
hoje, é bispo auxiliar. Se você precisa sentar, rezar e sentir um pouco de paz, este 
é o lugar”. 

6) “Muito bom o passeio a igreja em forma de arca deixa sua imaginação fluir pela 
sua bela arquitetura super recomendo”. 

7) “Essa Catedral é muito bonita e por fora, a construção dá a impressão de ser 
um barco. Vale a pena a visita”. 

8) “Igreja bonita, com um formato diferente, bem interessante para uma rápida 
visita. Foi minha primeira parada num city-tour na cidade”. 

9) “É um templo bonito, que deve ser visitada. Tem um belo interior, com vitrais, 
teto e forro muito bem decorados. Tem uma praça agradável em frente, com 
calçadas e árvores”. 

10) “Catedral belíssima tanto em seu exterior quanto no interior, que tem como 
inspiração a famosa Arca de Noé”. 

 
Aspectos  
Negativos 

 
Nenhum dos dez mais recentes comentários foi considerado negativo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de Tripadvisor (2018a). 

 

Relaciona-se os comentários selecionados sobre a Catedral de San Blas com 

a ideia de que a trajetória do “peregrino, do fiel, vai sendo construída como uma 

imbricação de práticas materiais e espaciais, produtoras de comportamentos, gestos 
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e gostos, de consumo” (SILVEIRA, 2003, p. 88). Assimila-se que a percepção da 

comunidade local, bem como a do turista, modifica-se durante a relação.  

Visualizar estes 90 comentários dos Tripcolaboradores, durante os dias 22 e 

23 de janeiro de 2018, sobre Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este 

reforçou o entendimento que o deslocamento pode dar origem a um processo de 

valorização das próprias raízes, ou confrontar as visões de mundo. Afinal “nem 

sempre a viagem é encontro. É também desencontro, perturbação” (SILVEIRA, 

2003, p. 100). A gramaticalidade dos atrativos turísticos, representada por esses 

comentários, estabelece novos cenários. 

Destaca-se que os comentários selecionados sobre as três cidades 

relacionam-se com as conceituações apresentadas no terceiro capítulo desta tese: 

Turismo e Lazer; Turismo e Natureza; Turismo e Eventos; Turismo e Compras; 

Turismo e Religião. Ao buscar o lazer, o turista insere-se em um tempo/espaço 

guiado pelo prazer e pelo elo social, o qual pode ser ressaltado através das 

identidades culturais dos destinos.  

A forma como o turista enxerga o movimento que estabelece em direção ao 

lazer, além de ser um processo preenchido por significações, é um ponto de contato 

definidor da atividade turística mediada por uma série de qualidades, sentimentos, 

indicações, símbolos e convenções.  

Apresentar esses relatos de experiências, acentua os efeitos cognitivos, 

interativos e emocionais que um destino turístico proporciona. A análise proposta 

situou o Tripadvisor, como uma plataforma de Comunicação complexa, intimamente 

ligada a questões da sociedade, da cultura e da economia. Percebe-se que os 

portais institucionais turísticos e o Tripadvisor agem como agentes articuladores de 

sentidos, consequência do uso de estratégias específicas configuradas 

discursivamente e representadas sob diversas maneiras. A construção, a circulação 

e o reconhecimento de sentidos e significados se torna acentuada. 

 

6.5 EXPERIÊNCIAS COMUNICACIONAIS TURÍSTICAS: REINTERPRETANDO A 

TRÍPLICE FRONTEIRA DE FOZ DO IGUAÇU, PUERTO IGUAZÚ E CIUDAD 

DEL ESTE 

 

A última fase proposta pela HP é a Interpretação/Reinterpretação. Conforme 

Thompson (1995), este é o “auge” da Hermenêutica de Profundidade. Essa fase 



180 

implica em um movimento novo de pensamento, por síntese e por construção 

criativa de possíveis significados (Ibid.).   

O autor aconselha que esse processo seja mediado “pelos métodos da 

Análise Sócio-histórica, bem como pelos métodos de Análise Formal ou discursiva” 

(THOMPSON, 1995, p. 375), já que eles podem “ajudar o analista a ver a forma 

simbólica de uma maneira nova, em relação aos contextos de sua produção e 

recepção e à luz dos padrões e efeitos que a constituem” (Ibid.). 

Na segunda fase da Hermenêutica de Profundidade (HP), Thompson (1995) 

sugere que métodos particulares de Análise Formal ou Discursiva podem 

desenvolver sobre padrões e efeitos que estruturam as formas simbólicas. Deste 

modo, acredita-se que essa análise permitiu “uma maneira diferente de olhar as 

formas simbólicas” (THOMPSON, 1995, p. 369), interessada nas “suas 

características estruturais, seus padrões e relações” (Ibid.). Assim, através da 

Análise Formal ou Discursiva, considerou-se as quinze dimensões da CIDTUR 

propostas pela autora no projeto de pesquisa desenvolvido para sua dissertação de 

mestrado (BARRETO, 2011) nos portais institucionais turísticos de Foz do Iguaçu, 

Puerto Iguazú e Ciudad del Este e os comentários sobre os atrativos turísticos com 

maior representatividade destes destinos na plataforma Tripadvisor (2018a).  

Segundo Thompson (1995), é possível compreender que “as formas 

simbólicas representam algo, elas dizem alguma coisa sobre algo, e é esse caráter 

transcendente que deve ser compreendido pelo processo de interpretação” (Ibid. p. 

376). Parte-se do pressuposto de que os objetos e expressões que circulam nos 

campos sociais são formas simbólicas: construções complexas que apresentam uma 

estrutura articulada, seja de textos, falas, imagens, ações ou práticas (THOMPSON, 

1995). 

A partir do enfoque da HP, revela-se o caráter simbólico da interpretação que, 

envolvendo os sujeitos produtores das formas simbólicas, resulta em um processo 

aberto. Estima-se que o método proposto por Thompson (1995) “coloca em 

evidência o fato de que o objeto de análise é uma construção simbólica significativa, 

que exige uma interpretação” (THOMPSON, 1995, p. 355). Nesse sentido, procurou-

se argumentar ao longo desta tese que os portais institucionais turísticos 

(BARRETTO, 2011) e os comentários do Tripcolaboradores (TRIPADVISOR, 2018c) 

podem ser vistos como formas simbólicas passíveis de interpretação. 
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Ao mapear e sistematizar aspectos em torno dos comentários dos 

usuários/turistas no Tripadvisor, evidencia-se as estruturações e manifestações de 

novas dinâmicas comunicacionais no interior das práticas turísticas. 

O Tripadvisor fundamenta-se em dois pilares que formam uma rede 

comunicacional: o da produção de conteúdo e o do relacionamento dos usuários. 

Os comentários selecionados, em alguns momentos, referem-se ao 

atendimento prestado no atrativo turístico. A busca permanente pela qualidade “deve 

ser uma estratégia competitiva do destino” (PETROCCHI, 2009, p. 202). A qualidade 

dos serviços necessita ser elevada para níveis que surpreendam e encantem os 

turistas, afinal “é preciso avaliar como o serviço prestado no destino pode fazer 

diferença em relação aos destinos concorrentes” (Ibid.).  

A qualidade na prestação de serviços também é essencial ao estabelecimento 

de estratégias, “como as de marketing de relacionamento, visando a fidelização ou a 

conquista de turistas pelo marketing boca a boca” (PETROCCHI, 2009, p. 204). 

As experiências comunicacionais turísticas estão relacionadas ao ambiente 

operacional do Turismo, cujos serviços de reserva e venda de pacotes inclui o 

transporte até o destino, na permanência e na volta para a casa. É, a partir disso, 

que se constrói a cadeia de valor para o turista. 

A partir da mudança de postura do turista e do grau atingido pelo Turismo, o 

conceito exposto, nesta pesquisa, de ‘Experiências Comunicacionais Turísticas’ 

resulta da integração de diferentes componentes da oferta, como hospedagem, 

transporte, atrativos e hospitalidade, próprios para satisfazer os diferentes 

segmentos de mercado turístico. Através de espaços, como os portais institucionais 

turísticos e a plataforma Tripadvisor, busca-se o envolvimento emocional do turista 

com os valores, a ambiência e as narrativas encenadas no destino.  

O conceito de ‘Experiências Comunicacionais Turísticas’ exige a abordagem 

integrada da Comunicação, onde a cadeia produtiva, os órgãos públicos e a 

comunidade assumem papéis expressivos, fortalecendo ou não a imagem do 

destino. 

Avalia-se que o conceito de experiência comunicacional turística está 

centrado em proporcionar benefícios emocionais e oportunizar espaços 

competitivos, para os destinos emergentes “em que a simplicidade e o acolhimento 

das localidades de menor porte favorecem a ligação emocional” (PETROCCHI, 
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2009, p. 207). Pois, “a experiência pode existir sem luxo. Entretanto, não ocorre sem 

qualidade dos serviços” (Ibid.). 

Quando se parte do princípio que uma mesma postagem atinge indivíduos tão 

díspares e de culturas diferenciadas, é possível que existam diversas interpretações 

a uma mesma mensagem, independente dos recursos utilizados, para dirimir 

interpretações equivocadas. Qual seria a importância de cada motivação na 

atratividade deste destino? 

Concorda-se com Petrocchi (2009, p. 207): “os destinos estão ainda em 

processo de compreender plenamente a dinâmica da experiência turística, seu 

impacto para o destino e para as pessoas que nele vivem”. É necessário ter 

conhecimento sobre o que o turista busca em suas viagens e o que influencia 

diretamente suas escolhas.  

O diálogo oportunizado pelo Tripadvisor pode conduzir ao encontro de 

vocações e identidades em um processo de redescoberta do mundo, o qual abrange 

a identidade do lugar.  

Pondera-se que a CIDTUR fornecerá subsídios, a fim de que os portais das 

três cidades transfronteiriças possam comunicar suas atratividades aos potenciais 

turistas. Porém as opiniões de turistas ainda não constavam na metodologia e após 

análise dos comentários do Tripadvisor, sugere-se a inclusão dessas opiniões, 

criando uma dimensão de “Avaliação” dentro dos portais institucionais turísticos.  

Aspectos de multimídia (fotos, imagens, mapas e vídeos) dos destinos 

servem não somente para ilustrar, mas também para estimular o futuro viajante. 

Devem ser escolhidos os meios de comunicação mais apropriados para a 

divulgação, além de dimensionar a quantidade e qualidade das peças, escolhendo 

dias e horários nas mídias, a fim do melhor resultado. 

De fácil acesso e manuseio, a plataforma Tripadvisor concretiza-se como um 

relevante mecanismo à análise dos destinos e atrativos turísticos. As informações ali 

contidas podem ser utilizadas para a criação de estratégias que buscam assegurar a 

satisfação dos turistas.  

As avaliações têm um caráter mais informacional com inserção de 

recomendações de como melhor aproveitar o ponto turístico. Entretanto, percebe-se 

poucos aspectos negativos, sendo muitas vezes minimizados pelos 

usuários/turistas. Acredita-se que espaços aos relatos negativos de viagens são 
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ocupados pelos blogs especializados no assunto e/ou redes sociais como Facebook 

e Instagram. 

No Turismo, os blogs têm bastante destaque e são utilizados tanto para 

descrever experiências de viagens realizadas, quanto para fornecer informações do 

que fazer em determinado destino. O teor institucional não é prioridade e a 

linguagem utilizada nos posts é mais informal e testemunhal, criando com 

autenticidade uma noção de ‘diário’.  

A experiência “tem a ver com emoção e com o prazer, não com o 

sentimentalismo e a acomodação estéril” (COOPER, HALL E TRIGO, 2011, p. 23). 

Desta forma,  

 

a investigação em turismo permite um mecanismo de feedback entre o 
investigador e o agente de decisão, com o objetivo de estabelecer um 
conjunto de regras, definições e técnicas para sedimentar as bases do 
entendimento entre a comunidade científica e os demais componentes do 
sistema turístico (DENCKER, 2007, p. 47). 

 

Após a análise, conforme a CIDTUR, nos portais institucionais turísticos de 

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, propõe-se a construção de um 

portal turístico que englobe a ideia de Complexo Urbano Transfronteiriço (DILLA 

ALFONSO, 2015). Isto é, em uma região que ocorre uma profusão de cruzamentos 

e compartilhamentos de intercâmbios sociais, culturais e econômicos que irá compor 

uma intercomplementariedade entre Brasil, Argentina e Paraguai.  

Neste portal institucional turístico do Complexo Urbano Transfronteiriço de 

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, a pergunta-chave que deveria ser 

considerada é: No momento da volta para casa, quais emoções e memórias 

resultam de uma experiência turística na Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto 

Iguazú e Ciudad del Este? 

A partir da pesquisa e interpretação das respostas dos turistas que estiveram 

nesta fronteira, seria elaborado um roteiro de Comunicação Turística Digital, o qual 

referenciaria os atrativos turísticos das três cidades, englobando os diferentes tipos 

de Turismo existentes, aliados aos aspectos de consumo, natureza e de lazer. 

Situação similar ao que o portal institucional turístico de Foz do Iguaçu 

(http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/) já realiza na dimensão “Comunicação Dirigida” 

da CIDTUR, com acesso para o segmento de “gastronomia” e “entretenimento e 

lazer”. 
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Conforme visto no quarto capítulo desta tese, a Tríplice Fronteira de Foz do 

Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este está enquadrada no modelo de Sinapse 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005), onde existem mecanismos de 

apoio aos intercâmbios com regulação de dinâmicas. Assim, considera-se um 

espaço fomentador para as práticas de Comunicação Turística.  

A Comunicação Turística assume destaque no percurso da concorrência dos 

destinos turísticos. Há que se investir na imagem, na singularidade, nas vantagens 

que fazem a diferença e tornam o lugar especialmente atrativo – a sua marca. Neste 

sentido, as atrações turísticas são compreendidas como cernes da diferença que 

estimulam a visitação de um destino, e que “o bem turístico ofertado constitui uma 

marca que confere rotas de desfrute consolidadas” (WAINBERG, 2000, p. 18). 

Pode-se examinar a Comunicação, como um sistema orgânico e os 

“indivíduos-organismos” coerentes e integrados, com funções cada vez mais 

interdependentes. A Comunicação Turística acontece entre a gestão do centro 

dominante e a sua periferia. 

Conforme dados do Anuário Estadístico de Turismo de Misiones (AETM, 

2018), o meio de busca por informações mais utilizado pelos turistas são as páginas 

da Web (56,1%), seguido das consultas a familiares e amigos (16%) e nas redes 

sociais (14%). Para serem comunicados os atrativos turísticos da Tríplice Fronteira 

de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este é preciso que eles estejam em 

circulação em diferentes mídias e com conteúdo multimídia em evidência. Por isso, 

entende-se que os portais institucionais turísticos recebem influência de atualizações 

e produções dos usuários/turistas. 

Nos comentários analisados, observa-se um novo processo de ‘experiência 

turística comunicacional’45. As interações encontradas no Tripadvisor possibilitam 

diferentes configurações, para construir uma nova realidade turística, que, inclusive, 

pode ser aproveitada pelos portais institucionais turísticos. Enxerga-se através do 

que o outro expõe na plataforma, e isto resulta em mudanças de possibilidades de 

ofertas de sentidos, as quais compõem contemporâneas práticas turísticas.  

Apresenta-se o mapa conceitual (Figura 22, p. 185) percorrido para elaborar 

esta Reinterpretação, fase final da Hermenêutica de Profundidade (THOMPSON, 

2009). 

                                                           
45 Conceito que estabelece a alternância da dinâmica social e constrói uma realidade midiática. 
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Figura 22 – Reinterpretação Experiências Comunicacionais Turísticas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

As Experiências Comunicacionais Turísticas consideram as emoções e as 

motivações do usuário/turista, resgatando seu imaginário sobre o destino, a partir de 

narrativas construídas tanto por aspectos institucionais (portais institucionais 

turísticos) quanto pelo turista que compartilha suas visões sobre o local (comentários 

Tripadvisor).  

Contar histórias demanda duas condições: a cronológica (sequência das 

vivências narradas) e a não-cronológica (encontrar sentidos coerentes ou produzir 
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enredo dos fatos ou experiências narradas). O sentido não está ao final da narrativa, 

mas se estabelece durante a história, que flui no tempo através da ordem dos 

acontecimentos (THOMPSON, 1995). 

Nos comentários dos usuários/turistas no Tripadvisor, percebe-se uma 

produção com diferenças sociais, culturais e simbólicas. Há espaços de 

cruzamentos e hibridismo entre as avaliações, visto que a intercomplementariedade 

das três cidades aparece, seja em forma comparativa, ou como sugestão de roteiro.  

Cada cidade constrói um lado do prisma que está em constante movimento 

cuja luz refletida é capaz de produzir experiências comunicacionais turísticas. Isto é, 

antes do turista chegar na Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e 

Ciudad del Este, ele busca informações sobre a região através da comunicação 

digital, aqui representada pelos portais institucionais turísticos e as avaliações do 

Tripadvisor, e, quando acontece sua viagem, produz conteúdo contribuindo para 

novas experiências turísticas. Antes de ser turista, ele é um usuário das informações 

encontradas na internet. É um ciclo ininterrupto e rompe barreiras físicas, 

possibilitado pela Comunicação, um entrelaçado de narrativas essenciais ao 

Turismo.  

Em ciências humanas, conclusões não são tão fáceis de serem determinadas. 

Sendo assim, com a sequência de informações obtidas nas avaliações dos 

usuários/turistas do Tripadvisor, estimulou-se “o questionamento do uso da 

observação como forma de obtenção de conhecimento” (DENCKER E VIÁ, 2002, p. 

143), o que propiciou subsídios para, comparando as 15 dimensões da CIDTUR 

(BARRETTO, 2011), sugerir mais tópicos, visando referenciar e complementar 

dados dos portais institucionais turísticos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com esta tese almeja-se que novos focos de estudos em Comunicação 

Turística, de distintos destinos, possam ser discutidos e analisados em outros 

momentos, atribuindo olhares à evolução das pesquisas ligadas à Comunicação e 

ao Turismo. Entende-se que o Turismo é uma atividade que não pode ser produzida 

por apenas um indivíduo ou empresa isoladamente, dependendo assim de uma 

multiplicidade de atores e ações diferentes. O Turismo é altamente dinâmico e pode 

contribuir positivamente ao desenvolvimento das cidades e ao bem-estar dos 

residentes. 

As fronteiras estão em movimento impulsionadas pelos fluxos migratórios, as 

estratégias geopolíticas, os fatores econômicos e culturais de determinado país 

sobre outros e pelas diversas formas de circulação de mercadorias nos espaços 

fronteiriços. Ao considerar a fronteira como espaço contraditório de integração e 

conflito, a realidade fronteiriça não é tão simples como os limites estabelecidos nos 

mapas. Ela é composta por situações sociais e singulares, acompanhada de 

contextos complexos. 

Em uma sociedade onde tudo é visível, exposto e midiatizado, o grande 

desafio, para autores como Wolton (2010), é enfatizar a necessidade de não deixar 

que o cidadão se perca ou que a comunicação esteja incluída em blocos de mesmas 

significâncias. Optou-se na trajetória desta tese, por valer-se das informações 

contidas nos portais institucionais turísticos das três cidades da Tríplice Fronteira, 

com a finalidade de comprovar se eles preenchiam as 15 dimensões da CIDTUR 

(BARRETTO, 2011). Para tanto, considerou-se que os portais facilitam a captura, 

armazenamento, recuperação e distribuição das informações procedentes das 

diversas fontes, possibilitando, assim, que os indivíduos possuam grau de 

autonomia para o acesso, publicação e gerenciamento de informações.  

Trata-se, enfim, de constatar que o portal vai além da concepção de simples 

ferramenta, tornando-se um meio, para produzir sentidos em determinados públicos. 

Visualizar essa possibilidade é o início de uma longa caminhada em um cenário 

extremamente dinâmico e multidisciplinar, onde as interações ocorrem para (re) criar 

formatos e conteúdos. Visualiza-se o portal institucional turístico, como uma 

possibilidade de ordenar e/ou produzir sentidos, inserido na Comunicação Digital. 
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Procurou-se, à luz dos objetivos e do problema de pesquisa que orientam o 

caminho desta tese, dialogar com autores que predominam suas investigações 

sobre o Turismo como objeto. Também buscou-se refletir sobre fronteiras e suas 

ambiências, bem como estudos e pesquisas sobre Comunicação, que fizeram 

interface com o que foi pretendido. 

Considera-se que o aprimoramento da Comunicação local (seja ela digital ou 

não) pode contribuir permanentemente com o desenvolvimento do Turismo nas 

fronteiras, bem como nas relações entre os atores sociais.  

A Comunicação e o Turismo são campos que alteram as dinâmicas sociais e 

constroem experiências midiáticas nos usuários/turistas. Experiência é algo único, 

que conecta cada turista, de forma distinta e particular ao destino. 

Acredita-se que destacar as características e espaços das cidades de 

fronteira, ressaltando suas qualidades e singularidades, é um desafio aos 

profissionais que elaboram os portais turísticos institucionais. Essa complexa 

realidade fronteiriça não pode resumir-se apenas a um site, sem informações e 

imagens, apenas para ‘existir’ na internet. Além de informar, é preciso encantar o 

usuário/turista, ou seja, ir ao encontro de seu imaginário. 

Entende-se que os portais turísticos, tendo por base as necessidades, 

desejos e possibilidades dos usuários/turistas, amparam a tomada de decisão para 

um determinado destino turístico. Assim, confia-se que a Comunicação Digital 

Turística auxilia na elaboração da imagem de um destino turístico.  

No Turismo, ocorre um processo de trocas culturais e sociais entre os 

indivíduos que se deslocam e relacionam-se temporariamente fora de seu espaço 

em busca de novas experiências e conhecimentos. Com o propósito de transmitir a 

mensagem de alguém ou algum lugar, a Comunicação reproduz as representações 

de ideias e impressões que cada turista tem em relação a um destino. 

Percebeu-se que, a cada dimensão da metodologia CIDTUR, poderia ser 

ampliada com outras técnicas metodológicas, por exemplo, a inclusão de análise 

semiótica, para ponderar sobre o uso de imagens na Multimídia.  

Ao validar a metodologia CIDTUR nos portais turísticos, surgem 

possibilidades de readaptá-la a um novo contexto, alterando seus aspectos. Ou seja, 

a proximidade virtual dos portais poderia ser enfatizada com a elaboração de uma 

16ª dimensão da CIDTUR: a “Visão do Turista”, espaço de interação dos 

usuários/turistas com o destino.  
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Ressalta-se que não foi pretendido julgar os portais institucionais turísticos de 

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este como corretos ou não, mas 

exemplificar uma possibilidade de avanço nos estudos da área. 

Ao refletir-se sobre a construção de experiências comunicacionais 

turísticas (grifo nosso) aos usuários/turistas, a partir dos portais turísticos 

institucionais, parte-se do princípio de que os dados apresentados nos portais 

adquirem dimensões distintas, a partir da identificação dos usuários/turistas, fazendo 

com que, por exemplo, uma informação do portal transforme-se, de acordo com o 

seu uso social.  

Sob essa perspectiva, não basta entender somente o que é relevante para o 

destino turístico, no que tange ao fluxo de informação. Mais que isso, é necessário 

buscar identificar a existência de uma atmosfera de interação entre os indivíduos 

envolvidos nas ações comunicacionais. 

Com base em tais argumentos, avalia-se que os estudos sobre ações de 

Comunicação para o desenvolvimento do Turismo na fronteira são relevantes e 

merecem uma reflexão, na busca pelo equilíbrio e equidade à população residente 

nestas regiões, bem como para qualificar as estruturas das ações turísticas destes 

locais. Emerge a necessidade de investimentos em infraestrutura de comunicação 

disponível para as cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este.  

Nesta segunda década do século XXI, com linguagens tecnológicas em 

avançada velocidade, percebe-se que os destinos precisarão incorporar em suas 

estratégias comunicacionais, as opiniões, sentimentos e preferências de turistas, 

pois são as emoções que alimentam a Comunicação e o Turismo. 

Compreende-se, portanto, que as oportunidades oferecidas pelas novas 

tecnologias da informação e Comunicação, podem auxiliar a inserção de cidades 

fronteiriças, consolidando a região como um Complexo Urbano Transfronteiriço 

(DILLA ALFONSO, 2015).  

Em relação ao Tripadvisor, percebe-se que os usuários são turistas exigentes, 

conectados, informados e envolvidos no processo de viagem. Ao mesmo tempo, 

assumem uma postura individualista e colaborativa. São individualistas, quando 

decidem sozinhos por seus roteiros e envolvem-se diretamente no processo da 

viagem, são colaborativos quando se preocupam com a natureza, quando 

compartilham registros de suas viagens, suas descobertas com os outros, sendo 

conscientes de suas responsabilidades. 
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A urbanização das fronteiras e o surgimento de aglomerações que tendem a 

se comportar como sistemas, acarretou o termo transfronteiriço como uma relação 

que envolve especificamente os atores locais ou inseridos em comunidades de 

interação. É considerada uma expressão flexível que pode fornecer abrangência 

conceitual a uma variedade de situações específicas (DILLA ALFONSO, 2015).  

O Turismo confirma-se como uma série de ações e atividades produzidas por 

diferentes atores sociais, sendo essas decorrentes de uma integração entre as 

empresas do setor. Assim, deve haver no Turismo, entre os setores, uma intensa 

cooperação, visando complementar todas as atividades nele envolvidas.  

O ambiente virtual apresenta-se como um espaço – o ciberespaço– através 

do qual os destinos podem (re)construir relacionamentos de valor com seus públicos 

de interesse. Os portais institucionais turísticos são relevantes, oportunizando o 

alinhamento com a identidade do destino turístico, fácil acesso, informações e 

notícias atualizadas, linguagem adequada, espaços para interatividade com o 

usuário/turista e o estabelecimento de uma proximidade virtual. Os portais turísticos, 

tendo por base as necessidades, desejos e possibilidades dos usuários/turistas, 

amparam a tomada de decisão para um determinado destino turístico. 

O grande desafio dos destinos turísticos através de seus portais institucionais 

é conhecer, identificar e dialogar com os inúmeros públicos com os quais se 

relacionam. A eficácia comunicacional turística somente será alcançada, a partir do 

momento em que a postura online do destino for sustentada pelos seus verdadeiros 

propósitos.  

Um questionamento que aparece neste instante é: “Uma nova Comunicação 

Turística no ambiente de fronteira é possível?” com as pesquisas realizadas para 

esta tese, pode-se responder que sim. No objeto de estudo, a Tríplice Fronteira de 

Brasil, Argentina e Paraguai, encontram-se referências, inspirações e concretitude 

de situações, onde o convívio de pessoas, de várias etnias, aliadas a uma 

Comunicação adequada podem provocar um outro Turismo, com diferenciais e 

atratividades possíveis.  

O Complexo Urbano Transfronteiriço de Foz do Iguaçu – Puerto Iguazú – 

Ciudad del Este dispõe de fluxo de capitais, bens e indivíduos mais expressivo do 

continente americano. Em nenhuma outra fronteira do continente é tão notória a 

liberdade de circulação a tantas pessoas diariamente. A fluidez territorial supera a 
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barreira das pontes e de aduanas, promovendo o trânsito de cerca de 490.941 

indivíduos diariamente46. 

Ao analisar o intenso fluxo entre os três Estados nacionais através de seus 

trajetos, é perceptível a diferença entre as três cidades: o ambiente de confiança 

existente no passo transfronteiriço Brasil – Paraguai, representado por um corredor 

internacional, onde qualquer indivíduo transita sem trâmites aduaneiros, expressa a 

intercomplementariedade entre as duas nações. O Turismo beneficia-se, ao permitir 

a franca passagem dos visitantes. Quanto ao Brasil-Argentina, a relação prospera na 

qualidade de serviços explorada de maneira intercomplementar entre as duas 

nações.  

Foz do Iguaçu, como um dos principais destinos turísticos brasileiros e de 

grande atratividade internacional, elabora políticas voltadas ao incremento da 

quantidade de turistas, ressaltando o conteúdo da visita, o que parece necessário. 

As três cidades - Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este – com suas 

singularidades de atrativos, tem na exuberante natureza que as une, possibilidades 

de proporcionar aos turistas que as visitam, encontros de emoções e trocas de 

energias que tornarão inesquecíveis essas viagens.  

Assim, para que este objeto se torne, de fato, um Complexo Urbano 

Transfronteiriço, conforme Dilla Alfonso (2015), os destinos precisam buscar a sua 

intercomplementariedade, isto é, enfatizar cada cidade como a face de um prisma 

que produz uma luz que reflete no segmento turístico dos três países.  

A partir de integração com as instituições turísticas, a interação entre os 

múltiplos imaginários locais, nacionais e transnacionais, produz dimensões 

simbólicas, econômicas e socioculturais. 

Na diversidade e na pluralidade dos habitantes que compõe os núcleos 

populacionais das três cidades, reside a grandeza de potencialidades turísticas 

receptivas. Inserir a riqueza identificatória dessas pessoas no cenário da 

Comunicação Turística torna-se necessário para produzir olhares possíveis nesta 

Tríplice Fronteira de Brasil, Argentina e Paraguai.  

                                                           
46 Conforme dados da 9ª edição da Pesquisa de Tráfego e Perfil de Turistas na Tríplice Fronteira 
promovida pelo Centro Universitário UDC Centro, Vila A e UDC Monjolo em 2017 foram 455.628 
pessoas transitando na Ponte da Amizade e 35.313 na Ponte Tancredo Neves (RADIO CULTURA 
FOZ, 2018). 



192 

Espera-se que esta tese colabore com outros estudos, no desenvolvimento 

pela busca e compreensão da Comunicação Turística, inserida no ambiente de 

fronteira, e que os resultados apresentados possam contribuir ao debate tanto no 

campo da Comunicação, como no Turismo. A tese pode indicar a continuidade de 

uma série de reflexões sobre o tema do lado da oferta e demanda turística, 

principalmente em relação as preferências dos visitantes.  

Para pesquisas futuras, almeja-se analisar se as informações e conceitos 

apresentados nos portais turísticos institucionais auxiliam ou não na elaboração de 

experiências comunicacionais turísticas, bem como na formação de uma identidade 

e imagem turística. Assim sendo, aspectos como a usabilidade e navegabilidade 

podem ser investigados.  

Enfim, ao longo desta trajetória no Doutorado em Comunicação Midiática, 

compreende-se que a pesquisa sobre a Comunicação no Turismo é abrangente e 

que, a partir de conhecimentos interdisciplinares, surgem novos rumos de estudos 

relacionados aos Complexos Urbanos Transfronteiriços. 
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ANEXO A – PORTAIS INSTITUCIONAIS TURÍSTICOS DE FOZ DO IGUAÇU, 

PUERTO IGUAZÚ E SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO DO PARAGUAI 
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ANEXO B – DIVISÕES DE ACESSO PORTAL DE FOZ DO IGUAÇU 
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ANEXO C – DIVISÕES DE ACESSO PORTAL DE PUERTO IGUAZÚ 
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ANEXO D – DIVISÕES DE ACESSO PORTAL DA SECRETARIA NACIONAL DE 
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