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Resumen: Pretendemos explorar el role de las imágenes tecnicamente reproducidas en la produc-

ción del espacio como atracción turística en el área transfronteriza y transnacional de Foz do Iguaçu 

(Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay). Con miras de revelar su contri-

buición en la conformación de centralidades y tomando como base un levantamiento de campo que 

ha recopilado folletos turísticos disponibles en los hoteis y las agencias de viajes en las cuatro prin-

cipales vias en el Área Central de la ciudad brasileña, realizaremos un análisis cuantitativo y cuali-

tativo de los lugares, paisajes y discursos recurrentemente representados. 

Palabras-clave: turismo, imágenes, centralidades, Foz do Iguaçu. 

 

Resumo: Pretendemos explorar o papel das imagens na produção do espaço como atração turística, 

na área tranfronteiriça e transnacional de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e 

Ciudad Del Este (Paraguai). Com vistas a revelar sua contribuição na conformação de centralidades 

e a partir de um levantamento de campo que coletou folhetos turísticos diponíveis nos hotéis e 

agências turísticas das quatro vias principais da Área Central da cidade brasileira, realizaremos uma 

análise quantitativa e qualitativa dos lugares, paisagens e discursos recorrentemente representados. 

Palavras-chaves: turismo, imagens, centralidades, Foz do Iguaçu. 
 

Abstract: We aim to explore the role of the technically reproduced images in the production of 

space as tourist attraction in the transborder and transnational area of Foz do Iguaçu (Brazil), Puerto 

Iguazú (Argentina) and Ciudad Del Este (Paraguay). With a view to its contribution to design cen-

tralities and from a field survey that collects touristic flyers available in the hotels and travel agen-

cies located in four main streets of the downtown area of the Brazilian city, we will conduct a quan-

titative and qualititative analysis about places, ladscapes and discourses that are recurrently 

represented. 

Key-words: tourism, images, centralities, Foz do Iguaçu. 
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Introdução 

Localizada junto à usina hidrelétrica Itaipu Binacional, seu Parque Tecnológico e as Cataratas do 

Iguaçu, a conurbação urbana transnacional entre as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto 

Iguazú (Argentina) e Ciudad Del Este (Paraguai) (Figura 1), na região do Alto Paraná, tem no 

turismo um dos cernes de suas narrativas e discursos.  

As motivações dos/as turistas para visitar a região, conhecida como Tríplice Fronteira, se dão, em 

primeiro lugar, pelos atrativos das unidades brasileira e argentina do Parque do Iguaçu. Dados 

mostram que eles tiveram mais de 1,5 milhão de visitantes (estrangeiros e domésticos), em 2012, 

com um incremento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. Os números fazem do parque 

nacional argentino o mais visitado do país; e, do brasileiro, o segundo mais visitado em seu 

território (Argentina, 2013; Brasil, 2013). Também vêm em busca dos preços atrativos dos espaços 

de compras de Ciudad Del Este e dos restaurantes de Puerto Iguazú. A Foz do Iguaçu, mesmo 

sendo o terceiro destino turístico mais visitado por pessoas de outros países em viagens de lazer no 

Brasil (Brasil, 2014), parece caber somente a estadia, abrigando a maioria dos hotéis.  

Figura 1: PARNA Iguaçu e Iguazú e conurbação urbana entre Ciudad Del Este, Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú.  

Fonte: Pires do Rio e Name (2014). Execução: Christian Ricardo Ribeiro e Gisela Aquino Pires do Rio. 

.

 

A hotelaria de Foz do Iguaçu está espalhada por toda a cidade, mas se concentra especialmente em 

em sua Área Central. Do mesmo modo que as agências de turismo, esses hotéis mantêm à 

disposição de seus visitantes, nos balcões de atendimento, contingente significativo de folhetos com 

roteiros e imagens de Foz do Iguaçu e das duas cidades que lhe são fronteiriças. No entanto, seu 

repertório se restringe a poucos lugares e atrações: a exemplo de outras cidades pautadas pelo 

turismo, Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad Del Este estão imersas em discursos e narrativas 

pautados por uma “torrente de imagens que domina nossas vidas” (Gitlin, [2001] 2003); e, que, a 
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despeito de constantemente as definirem e redefinirem, são resultado de seletividades do olhar – 

sobreposições da cultura de viagem sobre os processos econômicos de produção de centralidades 

urbanas (no caso, turísticas) e da cidade como mercadoria.  

Figura 2: Mapa de Foz do Iguaçu com as principais localizações, incluindo a Área Central; sem escala.  
Execução: Egon Vettorazzi, 2014. 

 
O presente trabalho tem como objetivo colaborar modestamente para o entendimento desta 

produção de imagens na área da Tríplice Fronteira. Sem intencionar conclusões definitivas, 

indagaremos sobre esta dimensão simbólica inerente às centralidades turísticas,  tendo como ponto 

de partida um levantamento de campo que coletou todos os folhetos turísticos disponíveis nos 

hotéis e agências de viagens de quatro vias que consideramos formar o perímetro turístico da Área 

Central de Foz do Iguaçu: Avenida Brasil, Avenida República Argentina, Avenida Paraná e 

Avenida Jorge Schimmelpfeng
1
 (Figuras 3 e 4). Acreditamos que estas imagens conformam um 

delineamento mais contundente dos roteiros na região, potencialmente mais influente na 

experiência de turistas se comparadas a indicação de atrativos em sites oficiais das três 

municipalidades. 

Com vistas a esta tarefa, na primeira seção do trabalho, exporemos a relação da reprodutibilidade 

técnica de imagens, no mundo contemporâneo, com a produção da centralidade turística; além de 

brevemente mapear quais são as atrações instituídas na região segundo o discurso oficial nos sites 

das municipalidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad Del Este, em comparação ao que 

percebemos em nossa experiência empírica de moradores de pouco tempo em Foz do Iguaçu.
2
 Na 

                                                             
1
 Normalmente se considera que é a Avenida Juscelino Kubitscheck, paralela à leste da Avenida Brasil, o limite da Área 

Central a esta direção. Porém o trecho de tal via entre as Avenidas Argentina e Jorge Schimmelpfeng não possui hotéis 

ou agências de turismo, tendo sido por isso ignorado em nosso levantamento de campo. 
2
 Em março de 2015,um dos autores completa um ano na cidade; o outro, três anos. 
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segunda seção, mostraremos a metodologia do referido levantamento de campo e a categorização a 

que submetemos os folhetos e suas imagens, para em seguida realizar uma análise quantitativa e 

qualitativa dos mesmos. Ao longo do trabalho, guiam-nos as seguintes perguntas: que espaço é 

instituído por estas imagens? A partir de que discursos?  

A centralidade turística na era de sua reprodutibilidade técnica
3
 

O termo “centralidade” designa ao mesmo tempo uma localização geográfica e um conteúdo social: 

centro de consumo, centro de negócios, centro político, centro cultural, centro turístico, dentre 

outros adjetivos em resposta à complexificação da vida social (Cf. Nacif, 1998).  

Tais centralidades se conformam por fatores tanto objetivos quanto subjetivos. Jane Jacobs ([1961] 

2007), por exemplo, argumentava que a complexidade tipológica e a diversidade de atividades de 

determinadas áreas, com suas diferentes pessoas, horários e propósitos de utilização, seriam o que 

caracterizaria a centralidade. Na famosa conceituação de Kevin Lynch ([1960] 2006), baseada na 

percepção de usuários/as, ele indicava que pontos nodais (locais de grande fluxos de pessoas) e 

marcos visuais são importantes elementos de legibilidade da cidade, por eles se tornando mais fácil 

se localizar no espaço urbano: pouco a pouco, eles vão se tornando referência para homens e 

mulheres que por eles passam, ganhando centralidade. O geógrafo Jérôme Monnet (2000, p. 400), 

por sua vez, afirma que há lugares que, apesar de esparsos ou fragmentados nas cidades, são 

particularmente identificados como centrais por um ou mais grupos que lhes atribuem determinadas 

qualidades, independentemente de sua importância política ou econômica, sua visibilidade ou 

localização geográfica. Monnet (1999) também argumenta sobre a incidência das imagens 

reproduzidas de um ou mais pontos específicos de uma cidade e narrados como turísticos sobre a 

produção de centralidades: a estátua do Cristo Redentor, as pirâmides no Cairo, ou a Torre Eiffel, 

por exemplo, são massivamente repetidos em folhetos turísticos, cartões-postais, guias e anúncios 

de viagem, servindo de recurso metonímico de representação não só das cidades como também dos 

países onde estão localizados.  

Tais objetos são os frutos atuais da “era da reprodutibilidade técnica” (Benjamin, [1936] 1985), 

cujos estímulos ao mesmo tempo em que localizam espaços, singularizando-os e dotando-os de 

inteligibilidade para quem os vivencia de fato ou não. Por um lado, tal repetição se dá porque em 

grande medida estes pontos específicos já estão consagrados como nós atrativos de visitantes para o 

consumo turístico, o que é importante para a atividade econômica; mas também porque já são parte 

do imaginário sobre estas cidades e países, em verdade pautado por uma seletividade do olhar que 

tornam alguns de seus lugares muito mais recorrentemente representados do que outros. Nesse 

sentido, há que se concordar com o argumento de Celso Castro (1999), sobre nenhum lugar ser 

natural ou essencialmente turístico. Segundo ele, o que é definido ou não como turístico é resultado 

de uma construção cultural estabelecida e constantemente negociada. Uma construção que está em 

parte submetida ao poder econômico ou político de determinados setores ou grupos locais que 

visam a determinar roteiros prévios do que deve ou não ser visto, fotografado, compartilhado como 

imagem, de acordo com seus interesses.  

Puerto Iguazú foi oficialmente fundada em 1902 e possui um pouco mais de 100.000 habitantes 

(INDEC, 2013). Ali, a atividade turística se justifica por seu Parque Nacional, com acesso às 

cataratas. Para quem mora na região, é fácil perceber que quem visita a cidade frequenta também 

um pequeno pólo gastronômico noturno, em sua área central, em apoio às atividades turísticas da 

região que ocorrem majoritariamente durante o dia: além da famosa boa qualidade das carnes 

argentinas, os preços dos restaurantes em Puerto Iguazú costumam ser mais baratos do que os de 

                                                             
3
 Parte dos argumentos desenvolvidos nesta seção já foram por um de nós apresentados em outros trabalhos. Cf. Name 

(2013) e Name et al. (2012). 



NAME, L.; SILVA, G.A. Tudo é tão simples que cabe em poucos folhetos: dimensões da centralidade turística na área 

transfronteiriça de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad Del Este. In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉ-

RICA LATINA, 15, 2015. Havana. Anales... Havana: EGAL, 2015. 

Foz do Iguaçu. Cassinos e um Shopping Duty Free também são atrativos, além dos bares e 

danceterias que  
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Figura 3: Detalhes de Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este e Puerto Iguazú com a indicação de atrações turísticas 
indicadas nos sites oficiais de cada municipalidade. Fontes: Foz do Iguaçu (2015), Ciudad Del Este (2015) e Puerto 

Iguazú (2015). Execução por vetorização sobre Google Maps: Gilmar Almeida da Silva e Leonardo Name (2015). 
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servem tanto aos turistas quanto a moradores da região. Não são incomuns engarrafamentos na 

Ponte Tancredo Neves, que liga Puerto Iguazú a Foz do Iguaçu, no início da noite e sobretudo nos 

fins de semana, dado o grande fluxo de entrada de visitantes.  

Ciudad Del Este possui a formação mais recente das três cidades – foi fundada em 1959 – mas a 

maior população: cerca de 387.000 habitantes, segundo dados de 2010 do Departamento Geral de 

Estatísticas, Enquetes e Censo do Paraguai. É considerada a terceira maior zona franca do mundo, 

atrás apenas de Miami e Hong Kong, sendo responsável por 10% do PIB do país. Assim, o tipo de 

turismo percebido na cidade é aquele baseado em compras, com o comércio formal e ambulante 

concentrados em área junto à Ponte da Amizade, que a liga à Foz do Iguaçu. Atraindo sobretudo 

brasileiros interessados em preços baixos de eletrônicos e roupas, essa atividade econômica 

comumente faz gerar engarrafamentos no percurso de conexão entre as duas cidades, em especial 

no período da manhã – o que se agravou a partir de janeiro de 2015, quando foram iniciadas obras 

de remodelação urbana neste centro comercial. 

No que diz respeito a Foz do Iguaçu, onde recolhemos os folhetos turísticos de hotéis e agências de 

viagem, foram comemorados em 2014 os primeiros cem anos desde a fundação da cidade. 

Originalmente uma vila militar com fins de proteção da fronteira e tendo a extração de erva-mate 

como sua maior atividade econômica, a cidade passou por grandes transformações após a 

construção e a instalação da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, a partir da década de 1970: sua 

população cresceu cerca de 780% de 1970 a 2013 – segundo dados do IBGE há atualmente cerca de 

250.000 habitantes, dos quais fariam parte, segundo um laudatório discurso do turismo e das 

instâncias oficiais, cerca de setenta “etnias” (Cf. Klauck e Szekut, 2012). Entretanto, diante da 

ausência de investimentos em habitação, o município convive crescentemente com assentamentos 

precários que, há diferença de cidades como Rio de Janeiro, Bombaim ou Nairobi, por exemplo, 

não são parte de uma comercialização da pobreza como atração turística, Em Foz do Iguaçu, o 

turismo vem ocorrendo de forma mais tradicional: agências ou guias buscam clientes nos hotéis 

onde estão hospedados, em furgões, carros particulares ou táxis, conduzindo-os/as às atrações– que, 

aliás, estão geralmente bem distantes da Área Central. 

A Figura 3, na página anterior, revela tal situação: tendo como base informações sobre as atrações 

turísticas “oficiais”, i.e., descritas nos sites das três municipalidades como parte de um roteiro 

turístico (Foz do Iguaçu, s.d., Ciudad Del Este, s.d.; Puerto Iguazú, s.d.), pode-se perceber o quanto 

a maioria delas está muito distante; e o quanto há pouco para se fazer ou visitar na Área Central. 

Nossa percepção de moradores, contudo, nos força a dizer que estes sites indicam também muitas 

atrações de pouca relevância em relação ao que turistas realmente fazem na região, em detrimento 

da omissão de outras: na profusão de indicações para Puerto Iguazú, por exemplo, a gastronomia 

está ausente; e o intenso comércio em Ciudad Del Este (cujas atrações indicadas no site oficial da 

cidade, aliás, tivemos dificuldades de pôr em mapa, por terem localização desconhecida) é 

simplesmente ignorado. 

Folhetos turísticos: imagens de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad Del Este 

O levantamento de campo a que corresponde o mapa subsequente foi realizado do dia 8 de outubro 

de 2014, por quatro pessoas dividas em duas duplas.
4
 Apresentamos a seguir os procedimentos 

metodológicos que guiaram sua execução e a análise de dados resultante.  

                                                             
4
 Além dos dois autores deste texto, o levantamento de campo contou com a inestimável ajuda dos alunos Oswaldo 

Francisco Freitez Carrillo e Sergio Antonino Bellino Roca. 
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Figura 4: Área Central de Foz do Iguaçu, com a marcação de suas vias principais e os hotéis e as agências de viagem 
onde foram recolhidos material no levantamento de campo.  

Fonte: elaboração própria. Execução: Gilmar Almeida da Silva e Leonardo Name (2015). 

 

Metodologia 

Partindo do cruzamento entre as Avenidas Brasil e Argentina, na direção Norte-Sul, completamos o 

perímetro turístico da Área Central em cerca de três horas. Recolhemos um exemplar de cada um 

dos folhetos de vinte hotéis e duas agências de turismo,
5
 que eram guardados em envelope 

específico para cada estabelecimento. Diante das imagens e discursos exibidos nestes folhetos, 

realizamos três etapas de procedimentos. 

Numa primeira etapa, classificamos cada folheto por categorias de lugar e tema, de forma a 

realizarmos uma contagem. A divisão por lugar levava em consideração se o folheto descrevia e/ou 

exibia imagens de atração, atividade ou empreendimento localizados em Foz do Iguaçu, Puerto 

Iguazú ou Ciudad Del Este, recebendo então como categoria o nome da cidade; ou se sua 

                                                             
5
 Importante esclarecer que dentro dos hotéis muitas vezes há agências de viagem, mas somente os lotes em que havia 

um estabelecimento exclusivo para este fim receberam esta categoria (marcados em cinza na Figura 4). 
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representação se relacionava com duas ou as três cidades, recebendo a categoria de “Fronteira”; ou, 

por fim, se o folheto não dizia respeito à atratividade turística, como no caso dos muitos folhetos de 

orientação religiosa que recolhemos, sendo categorizados como “Outros”.  

Em relação aos temas, criamos as seguintes categorias:  

● “América Latina”, quando os folhetos representavam elementos de todo ou parte do 

subcontinente;  

● “Aluguel de carros”, quando se anunciava empresa para o serviço; 

● “Arquitetura”: quando o que se apresentava em imagens majoritariamente eram edifícios e 

marcos arquitetônicos;  

● “Cassinos”;  

● “Comércio”, quando referente a compras de eletrônicos, roupas e outros objetos;  

● “Icebar”, dada a especificidade deste bar, em Puerto Iguazú, todo feito de gelo e em que os 

visitantes não podem ficar mais do que vinte minutos;  

● “Itaipu”, quando ligados a atrações da usina;  

● “Mineração”, quando ligada as áreas de extração de pedras preciosas na região da Tríplice 

Fronteira. 

● “Museu”;  

● “Natureza”, quando as imagens diziam respeito às cataratas, imagens da fauna e da flora, 

passeios em rios, saltos de pára-quedas para visualização da paisagem etc.; 

● e “Restaurantes”, quando anunciando este tipo de estabelecimento, ou bares, na maioria das 

vezes com fotos de comida. 

Na segunda etapa, observamos quais dos folhetos se repetiam em mais de um hotel ou agência de 

turismo. Em seguida contabilizamos as repetições, ou seja, contamos os folhetos que haviam sido 

recolhidos em mais de um hotel ou agência. Na terceira e última etapa, vimos quais foram os cinco 

folhetos mais recorrentes, de modo a qualitativamente interpretarmos seus discursos e imagens, 

avaliando qual seu papel na conformação de centralidades simbólicas e turísticas da região. 

Análises quantitativas 

No total, 291 folhetos foram recolhidos nos hotéis e agências da Área Central de Foz do Iguaçu. 

Deste total, 187 eram de Foz do Iguaçu, 33 de Ciudad Del Este e 31 de Puerto Iguazu. À categoria 

“Outros” foram classificados 29 folhetos, ao passo que somente 11 deles diziam respeito a duas ou 

às três cidades (“Fronteira”). Considerando somente os folhetos que se repetiram em mais de um 

estabelecimento, o número de folhetos caiu em cerca de 60%, restando apenas 177. Neste novo 

conjunto, o quantitativo de folhetos sobre Foz do Iguaçu é ainda mais significativo: 130 deles, 

contra 10 de Ciudad Del Este, 19 de Puerto Iguazú, 5 classficados como “Outros” e 3 como 

“Fronteira” (Ver porcentagens nos Gráficos 1 e 6).  

Quando analisados à luz das categorias temáticas, os 291 folhetos mostram predominância do tema 

“Restaurantes”, seguidos de “Natureza” e “Comércio” – são respectivamente 98, 57 e 35 deste total 

(ver porcentagens no Gráfico 2). No entanto, ao se cruzar os temas com os lugares, muitos dos 

primeiros se mostraram restritos a só um lugar (ver as porcentagens de temas por lugar nos gráficos 

3, 4 e 5). Outrossim, também quando analisadas somente as 177 imagens que se repetem, pequenas 

mudanças podem ser notadas: todas as cidades perdem algumas categorias temáticas, com alteração 

das percentagens especialmente em Puerto Iguazú. 

De fato, a predominância de folhetos sobre Foz do Iguaçu nos hotéis e agências levantados pode ser 

um indicativo de uma centralidade turística mais consolidada nesta cidade do que nas demais. Não 

se pode ignorar o fato, contudo, de que os hotéis e agências onde foram recolhidos se localizam em 

Foz do Iguaçu, e, por isso, podem ter interesses e parcerias comerciais que influenciem este 

quantitativo.  
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Gráfico 1: Percentagem, por categoria de 
 lugar, do total de 291 folhetos. 

 

 
 

 

   

Gráfico 2: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 291 folhetos 
Gráfico 3: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 187 folhetos de Foz do 

Iguaçu  

  

 

Gráfico 4: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 31 folhetos de Puerto 

Iguazú 

Gráfico 5: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 33 folhetos de Ciudad 

del Este 
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Gráfico 6: Percentagem, por categoria de 

lugar, do total de 177 folhetos que se 

repetem nas três cidades 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 177 folhetos que se 

repetem nas três cidades 

Gráfico 8: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 130 folhetos de Foz do 

Iguaçu que se repetem  

  

 

Gráfico 9: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 19 folhetos de Puerto 

Iguazú que se repetem 

Gráfico 10: Percentagem, por categoria 

temática, do total de 20 folhetos de Ciudad 

del Este que se repetem 
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Outro ponto relevante é que, na amostra recolhida, inúmeras atrações referenciadas pelos sites das 

três municipalidades recebiam pouca ou nenhuma representação: este é o caso, em Foz do Iguaçu, 

dos shoppings, do show de samba “Oba Oba Botegga” e da Cooperativa de Artesanato – COART 

(todos sem nenhum folheto) e do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAC (apenas 1 

folheto), por exemplo; de todas as atrações histórico-urbanísticas elencadas pela municipalidade de 

Puerto Iguazú; e de todas as atrações mencionadas pela municipalidade de Ciudad Del Este, 

ausentes (a que conseguimos e as que não conseguimos mapear). Também é importante assinalar 

que na maioria dos folhetos das categorias “Restaurantes” e “Natureza” a cidade neles referenciada 

era a brasileira. Nos folhetos da categoria “Aluguel de Carros” isto é ainda mais contundente: todos 

eles são de serviços de Foz do Iguaçu, o que reforça, em nosso entedimento, a necessidade de 

locomoção motorizada em uma região onde as atrações estão muito distantes de sua Área Central. 

De Ciudad Del Este, pode-se dizer que quase todos os folhetos fazem referência ao comércio de sua 

zona franca. De Puerto Iguazú, chama a atenção a predominância dos folhetos sobre o Icebar. Esse 

bar de gelo, aliás, figura no folheto que mais se repetiu: encontramos 11 deles. Do conjunto dos 

cinco folhetos que mais se repetiram, somam-se a este os que se referem a uma locadora de 

veículos, em Foz do Iguaçu, com 9 repetições; ao “Show Latino” que é regularmente apresentado 

na Rafain Churrascaria Show, na mesma cidade, com 8 repetições; ao Shopping Vendôme, com 7 

repetições, localizado em Ciudad Del Este; e ao restaurante Tempero da Bahia, em Foz do Iguaçu, 

também com 7 repetições. 

Análises qualitativas 

“Descubra a selva abaixo de zero”: este é o chamado, em português, impresso no folheto que 

anuncia o Icebar Iguazú (Figuras 5 e 6), um estabelecimento turístico em Puerto Iguazú, o que mais 

se repetiu no conjunto recolhido durante nosso levantamento de campo. Junto com a frase, uma 

logomarca verde e azul com palmeiras e um tucano que parece se proteger do frio com um 

cachecol; uma bandeira do Brasil que se posiciona no alto e à direita, e duas mulheres brancas e um 

homem negro, com volumosos casacos laranjas, que seguram copos feitos de gelo. No verso, o 

logotipo ganha mais cinco palmeiras e arbustos latifoliados; e fotografias mostram mais pessoas em 

casacos de neve interagindo com o ambiente do estabelecimento: plantas, tapetes com estampa de 

zebra e, feitos de gelo, um sofá e uma escultura do que parece ser um tigre dentes-de-sabre. Seu 

site
6
 anuncia, em uma tradução livre, que o grande atrativo do bar é sua “imaginável localização: a 

selva missioneira, um louco cruzamento entre as altas temperaturas e a exuberante vegetação do 

exterior, com o clima gelado do interior do bar de gelo” . O Icebar Iguazú, desse modo, parece 

construir sua centralidade turística com base em um imaginário sobre os Trópicos. 

Figuras 5 e 6: Frente e verso do folheto do Icebar, em Puerto Iguazú, o mais recorrente. 

  

Conforme indicam autores como Arnold ([1996] 2000) e Cosgrove (2005), a invenção eurocêntrica 

dos Trópicos é parte de um imaginário colonial, geo-historicamente e ainda atualmente 

reproduzido, que transforma dados que em verdade são astronômicos, geodésicos e climáticos, em 

                                                             
6
 http://icebariguazu.com. 
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traços homogenizadores de lugares e povos inteiros. Em representações pictóricas e discursivas 

sobre a Zona Tórrida ou Tropical, tudo sempre está em contraste à Zona Temperada; clima e cultura 

parecem se fundir e se confundir em um único ambiente, ora maravilhoso, ora assustador. 

Referencia os Trópicos um repertório de imagens avassaladoramente repetidas: tucanos, araras, 

pintassilgos, frutas cítricas, animais ferozes, vitórias-régias, palmeiras e outros elementos de uma 

paisagem luxuriante, além do sol (Livingstone, 2000; Name, 2013). No Icebar, os Trópicos 

fisicamente se materializam em elementos decorativos, mas o gelo de que é feito o espaço, muito de 

seu mobiliário e objetos abaixa as temperaturas e cria um contraponto discursivo: o calor tropical 

encontra o frio polar. Enquanto do lado de dentro uma paisagem artificial e um tanto azul de uma 

selva está abaixo de zero, do lado de fora tudo está quente, a despeito das belezas missioneiras. 

Alguns elementos desse repertório dos Trópicos e da tropicalidade também estão presentes em 

outros folhetos. Do conjunto dos cinco mais recorrentes, surpreendentemente as Cataratas do 

Iguaçu, cuja paisagem natural, luxuriantemente tropical, é um dos símbolos da região, só aparecem 

em um.  

Trata-se do segundo mais recorrente de 

nosso levantamento (Figuras 9 e 10), que 

anuncia uma empresa de aluguel de 

veículos. Nele, uma mão feminina parece 

levantar um pedaço do folheto para 

revelar algo que está escondido. Junto 

com a exclamação “Descubra você 

mesmo!”, vemos de soslaio, pelo 

pequeno recorte aberto, as famosas 

quedas de água. Num primeiro plano, 

contudo, o que se vê é um automóvel 

prata com a logomarca da empresa, que 

bloqueia uma visão melhor da paisagem: 

é o veículo o que se quer mostrar, afinal. 

No verso, há inúmeras informações 

comuns sobre aluguel de veículos, que se 

somam ao aviso de que a empresa 

também faz translados ao aeroporto. Em 

um lugar onde quase tudo que é 

anunciado como atração turística está 

distante da Área Central, o folheto parece 

indicar que as cataratas são a centralidade 

turística da região. Conhecer a cidade e 

sua famosa paisagem de abundancia 

hídrica, contudo, é algo que parece 

somente possível se feito de forma motorizada.  

A tropicalidade também se apresenta no folheto que anuncia o chamado Show Latino-Americano, 

regularmente apresentado na Rafain Churrascaria Show, distante da Área Central, na via em direção 

ao acesso brasileiro às cataratas. Terceiro mais recorrente do conjunto de folhetos que recolhemos 

nos hotéis e agências de viagem (Figuras 9 e 10), entre as suas imagens constata-se o repertório 

relacionado ao luso-tropicalismo brasileiro: uma passista de escola de samba; dois homens negros 

com instrumentos de percursão e em roupas em verde e amarelo; uma Carmem Miranda genérica, 

de chapéu de frutas e entre três dançarinos, todos em trajes plumados em verde e amarelo. O Brasil 

recebe mais uma representação: no canto direito, vê-se um casal de cangaceiros – ou seriam 

dançarinos de forró?   

Figuras 7 e 8: Frente e verso do folheto da locadora de 

automóveis,o segundo mais recorrente. 
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Figuras 9 e 10: Frente e verso do folheto do Show Latino-Americano em churrascaria, o terceiro folheto 

 mais recorrente. 

 

 

Há, no entanto, um segundo repertório que à tropicalidade se mescla, e que como o nome do show 

de dança e música indica, não se restringe ao Brasil. Anunciando-o como o “maior espetáculo da 

Terra das Cataratas” e exaltando em texto e imagens a abundância de comidas oferecidas, o folheto 

também apresenta mulheres em roupas multifloridas e multicoloridas e homens com chapéus, 

ponchos e sombreros; violões, tambores, violoncelos, violinos e harpas. Ao que parece, são 

referencias aos tipos e aspectos de países como Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, México e 

Argentina, cujas bandeiras também estampam o folheto. A Argentina, aliás, recebe dois destaques 

no projeto gráfico, mas que comunicam a mesma mensagem: a centralidade do tango na 

representação do país, que  na imagem da capa do folheto e em seu interior se apresenta na forma 

de casais embalados sensualmente.  

O espetáculo, segundo as imagens do folheto, por um lado parece dizer que a centralidade turística 

da Tríplice Fronteira está na sua tão propagada multiplicidade cultural. Por outro, também parece 

emular certa ideia de América Latina “una e diversa”, projeto das elites crioulas do século XIX para 

a reinvenção do território americano em torno da ideia da latinidade tanto como herança linguística 

como traço étnico e cultural (Cf. Pratt, [1992] 1999; Mignolo, [2005] 2007). No entanto, como 
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alguns autores apontam (Amancio, 2000; Name, 2004; Freire-Medeiros, 2005), a ideia de 

latinidade, quando tornada espetáculo, ganha contornos estereotípicos que podem codificar cultura 

como folclore e localização geográfica como “etnicidade”. Nesse sentido, o que o show de 

churrascaria acaba por dizer é que a centralidade da experiência turística na região está submetida a 

uma alteridade que tudo exotiza e potencialmente “racializa” e subalterniza. 

Figuras 11 e 12. Frente e verso do folheto do Shopping Vendôme, o quarto mais recorrente. 

  

No quarto mais recorrente dos folhetos que recolhemos, Ciudad Del Este finalmente recebe alguma 

representação. Trata-se de um anúncio multicolorido do Shopping Vendôme, na área central da 

cidade. O folheto nos informa que o shopping possui centenas de lojas de vários tipos: eletrônicos, 

informática, cosméticos, games, bebidas, vestuários, decoração, câmbio e cassino eletrônico. 

Também avisa que o edifício tem a maior praça de alimentação de Ciudad Del Este: talvez por isso 

a logomarca do MacDonalds nele apareça duas vezes. Nesse sentido, na capa, um braço masculino 

segura várias sacolas coloridas, à esquerda, ao passo que à direita sucos coloridos estão ao lado de 

um hambúrguer repleto de complementos: há que se comprar, mas há que se alimentar. Ali também 

se informa que, quer tenha o/a turista sido conduzido/a pela agência de viagem, quer tenha chegado 

lá em um automóvel próprio ou alugado, não haverá percalços após enfrentar o caótico fluxo de 

entrada de veículos na cidade: há estacionamento privativo!  

Na sua contracapa, um mapa esquemático localiza o shopping em relação a outros edifícios, cujas 

tipologias são reconhecíveis, em especial o Shopping Monalisa, um concorrente. Informa-se que há 

lojas com as “melhores marcas do mundo” e que várias bandeiras de cartão de crédito são aceitas 

sem nenhum acréscimo, além de pequeníssimas fotos mostrarem lojas com produtos 

minuciosamente organizados, limpas… e sem ninguém. Na parte interna, uma minuciosa descrição 

de cada loja em cada piso da edificação é acompanhada por fotos que as exemplificam, de 

televisões a óculos escuros, de batons a pingentes, de celulares a televisores gigantes. 

De fato o folheto parece consolidar como centralidade turística o que está posto no imaginário 

corrente sobre Ciudad Del Este: paraíso de compras. Não há selva, mas há o consumismo selvagem. 

Um detalhe, por fim, chama a atenção: se há a mão masculina que segura sacolas, todas as pessoas 

que têm rosto no anúncio são mulheres. Tal situação gera questionamentos, instigantes, mas 

impossíveis de se resolver no contexto deste artigo: o turismo de compras em Ciudad Del Este – ou 

especificamente o do Vendôme – é de fato composto por mais consumidoras que consumidores, 

tendo o anúncio se direcionado ao perfil do mercado? Ou, na verdade, trata-se de uma representação 

baseada em um recorte preconcebido de que são as mulheres que gostam de ir às compras? 

O folheto do restaurante Tempero da Bahia, que teve o mesmo número de repetições que o anúncio 

do Shopping Vendôme, num primeiro momento deslocaliza o/a turista:“A Bahia é aqui” é o que se 

lê em sua capa, ainda que o restaurante, evidentemente especializado em culinária baiana, esteja 

localizado na Área Central de Foz do Iguaçu. Imagens de comidas “típicas” proliferam: lulas e 
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camarões à milanesa, bobós de camarão, moquecas e outros acepipes gordurosos, tentando atiçar a 

fome de quem o consulta. Na contracapa, se veem bandeiras de cartão de crédito, logomarcas de 

guias de viagens renomados e um mapa. O quadrilátero da Área Central é expandido para resumir 

toda a região da Tríplice Fronteira: a Avenida Juscelino Kubitscheck está destacada; vislumbramos 

representações esquemáticas do Rio Paraná, da Ponte da Amizade, do Lago de Itaipu, da Ponte 

Tancredo Neves, do Rio Iguaçu, da Avenida Costa e Silva e das Cataratas do Iguaçu; lemos as 

toponímias “Argentina” e “Paraguai”; e vemos uma bandeira do Brasil onde logo abaixo está 

escrito “Foz do Iguaçu”.  

Figuras 13 e 14. Frente e verso do folheto do restaurane Tempero da Bahia, que teve a mesma quantidade de repetições 

que o do Shopping Vendôme. 

  

Praticamente no centro desta cartografia que, ainda que esquemática, é bastante polissêmica, tem-se 

a localização do restaurante: centro simbólico e centro geométrico se confundem na conformação 

de uma centralidade turística traduzida como comida – curiosamente, uma que não nos informa 

nada sobre o lugar que se está visitando. 

Tudo é tão simples que cabe em poucos folhetos: considerações finais 

O levantamento que fizemos em Foz do Iguaçu, com vistas a buscar folhetos turísticos, é 

assumidamente incompleto: há mais hotéis e agências por toda a cidade e, mesmo na Área Central, 

há hotéis que não estão nas vias principais – mas preferimos reduzir um exercício que, 

imaginávamos, seria repetitivo. Nosso trabalho parece indicar que o roteiro turístico na Tríplice 

Fronteira é bem mais simplificado do que parecem querer fazer parecer as autoridades municipais: 

em contraponto à abundância de atrações nos sites oficiais, são poucas as previamente selecionadas 

para estampar um anúncio à disposição de turistas. Tudo é tão simples que cabe em poucos folhetos 

de hotéis e agências. 

Nossa análise quantitativa apontou, contudo, algumas surpresas: imagens das Cataratas do Iguaçu e 

da Itaipu Binacional, aparentemente os dois carros-chefes do turismo local, não são as mais 

repetidas. Por um lado, imagens em folhetos de restaurantes abundam – e é preciso se perguntar o 

porquê da comida ter esta centralidade; por outro, um bar de gelo em Puerto Iguazú e distante da 

Área Central de Foz do Iguaçu foi o que estava no maior número de balcões à disposição de 

turistas. Já nossa análise qualitativa indicou que são muitos os significados que as imagens destes 

folhetos parecem indicar como composição da centralidade turística. Os folhetos que mais se 

repetiram pouco mostraram das cidades – o espaço urbano está praticamente ausente – e a 

tropicalidade, a latinidade e a abundância de comidas dão o tom. De Foz do Iguaçu, destaca-se a 

representação da necessidade de se estar de carro para conhecer a cidade; de Ciudad Del Este, 

reforça-se sua imagem de zona franca; de Puerto Iguazú, diz-se aos/às turistas que se está numa 

“selva". 
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