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Resumo
A imagem de um destino é formada por uma junção entre o que é promovido pelos gestores locais e as experiências
vividas pelos visitantes durante a viagem, a partir de suas referências. Foz do Iguaçu, um dos principais destinos
turísticos brasileiros, possui a segunda maior comunidade árabe do Brasil, fato que nos levou a buscar compreender
como esta presença é percebida pelos visitantes, e como isso influencia na formação da imagem do destino. Para
tanto, foram levantados e analisados comentários registrados no portal on-line TripAdvisor, dos anos 2017 e 2018,
especificamente sobre à presença da cultura árabe na cidade. As 1.629 avaliações indicam que os visitantes
percebem signos culturais materiais e imateriais da cultura árabe, principalmente, a partir de visitas à Mesquita
Omar Ibn Al-Khatab, bem como em diferentes estabelecimentos gastronômicos de Foz do Iguaçu. A cultura árabe é
reconhecida, de modo geral, como diferente e “interessante”. As principais menções que denotam o
reconhecimento do “outro” são arquitetura, gastronomia, vestimentas (materiais); e religião, usos e costumes
(imateriais). Nesse sentido, a presença árabe influencia na formação da imagem de Foz do Iguaçu, também, como
um destino cultural.
Palavras-chave: Cultura Árabe, Foz do Iguaçu, Imagem do Destino, TripAdvisor.

Abstract
The image of a destination is formed by a combination between what local managers and the experiences lived by
visitors during the trip, based on their references. Being one of Brazil´s main tourist destinations, the city of Foz do
Iguaçu has the second largest Arab community in Brazil. This fact has led us to study how this presence is perceived
by visitors, and how it influences the image of that destination. To this end., comenta fórum online portal
TripAdvisor in between the years 2017 and 2018 which were related to this subject have been collected and
analyzed. A total of 1,629 evaluations indicate that the visitors had perceived material and immaterial cultural signs
of Arab culture, mostly during visits to the Omar Ibn Al-Khatab Mosque, and as well as going to different
gastronomic establishments in Foz do Iguaçu. Arab culture is generally recognized as different and “interesting”.
Recognition of the “other” can be noticed in comments about architecture, gastronomy, clothing (material signs);
and religion, habbits and traditions (imaterial signs). Therefore, the presence of Arab culture influences how the
image of Foz do Iguaçu is formed as a cultural destination as well.
Keywords: Arab culture, Foz do Iguaçu, Destination Image, TripAdvisor.
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Introdução

F

oz do Iguaçu, que é reconhecida nacional e
internacionalmente como destino turístico pela
presença das Cataratas do Iguaçu, no Parque
Nacional do Iguaçu, ao longo dos anos vem
construindo sua imagem como destino turístico a
partir das suas características naturais, mas
também pela sua localização fronteiriça e sua
diversidade populacional. De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
2015) 2 o município tem área territorial de
618,353km², densidade demográfica de 414,58
hab./km² e a população estimada em 258.535
pessoas. Sobre sua diversidade populacional,
como cita o site da Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu, o município abriga residentes de 80 das
192 nacionalidades do mundo, entre elas
libaneses, japoneses, chineses, coreanos,árabes,
marroquinos, portugueses, franceses, indianos,
paraguaios e argentinos.3Além de estar localizada
geograficamente na fronteira com Ciudad del
Este (Paraguai) e Puerto Iguazu (Argentina), o que
também a marca como parte de em uma região
fronteiriça, a tríplice fronteira. (CARDOZO, 2016.)
Nesse contexto, Foz do Iguaçu está formada por
um emaranhado de identidades étnicas que
compõem a imagem da cidade. Entendendo o
conceito de identidade a partir de Stuart Hall
(2006), que considera que os sujeitos estão
constituídos por diversas identidades, que essas
são ressignificadas de acordo com suas vivências
2

Disponível
em:
<https://www.ibge.gov.br/cidades-eestados/pr/foz-do-iguacu.html> Acesso em: 31/10/2019.
3
Disponível em:
<http://www.pmfi.pr.gov.br/turismo/%3Bjsessionid%3D89
4cf483a745e1ea0810dd975028?idMenu=1695> Acesso em:
17/11/2019

e que podem ser utilizadas de forma intencional e
situacional. Assim, a ligação à origem, espacial ou
religiosa, pode ser uma das identidades
reconhecidas, entre outras, por uma mesma
pessoa.
Olhando para o contexto social, de acordo com a
autora Machado e Silva (2008), quando o espaço
é compartilhado por grupos distintos, reconhecer
uma única identidade para a localidade não é
uma tarefa simples. Por isso, segundo ela, em Foz
do Iguaçu há um empenho constante do poder
público para a harmonização essa identidade, e
cita: “há o apelo público e oficial da Prefeitura
Municipal, dirigido aos moradores para
participarem da vida cívica, jurídica e legal da
cidade, através do emblema ‘Foz é de todos nós’”
(2008, p. 364-365). Essa noção de construção de
identidade da multiculturalidade para Foz do
Iguaçu também foi levantada por Klauck e Szekut
que indicam,
[...] que o indivíduo pode identificar-se a
seu grupo, através de singularidades
coletivas, mas também com a sociedade
multicultural por integrar a memória de
migração, patrimônio e ocupação do espaço
de fronteira. Esta última é a memória que
está sendo incentivada, interessadamente,
pelo poder público local, na busca da
fixação de uma identidade que represente a
cidade. (2012, p. 163)
Nesse
contexto,
de
afirmação
de
multiculturalidade em Foz do Iguaçu, algumas
representações culturais têm presença singular –
material e simbólica – na constituição dos
espaços e costumes da cidade, como a cultura
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árabe. Entendendo a partir de Hall, que a cultura
está diretamente relacionada com a linguagem,
com as representações, no que diz respeito ao
“compartilhamento de significados” de um grupo
ou sociedade:
A cultura, podemos dizer, está envolvida
em todas essas práticas que não são
geneticamente programadas em nós [...],
mas que carregam sentido e valores para
nós que precisam ser significativamente
interpretadas por outros, ou que dependem
do sentido para seu efetivo funcionamento.
[...] Nesse sentido, o estudo da cultura
ressalta o papel fundamental do domínio
simbólico no centro da vida em sociedade.
(HALL, 2016, p. 21)
Ressalta-se assim, a possibilidade de pluralidade
de sentidos, valores e significados a partir do
encontro de diferentes culturas. Segundo Hall,
essas representações culturais, não se limitam ao
mundo imaterial e organizam e regulam as
práticas
sociais,
influenciam
nosso
comportamento e consequentemente geram
efeitos reais e práticos nas relações sociais.
Assim, no encontro entre turista e morador de
um destino existe sempre a possibilidade de
referenciais culturais diversos.
Pode-se perceber a presença da cultura árabe de
diferentes formas na região, como, com a
presença de mesquitas, escolas árabes, de
restaurantes e docerias árabes, de pessoas com
vestimentas características nas ruas, de
comércios
característicos,
dentre
outros
inúmeros fatores. Por exemplo, segundo Cardozo
(2016) existe aproximadamente dezesseis
instituições árabes na região, sendo doze na
cidade e as outras em Cidade do Leste, no
Paraguai. É possível citar: Associação Árabe

Palestina Brasil de Foz do Iguaçu; Associação
Beneficente Árabe Brasil; Associação Cultural
Sírio Brasileira; Igreja Evangélica Árabe de Foz do
Iguaçu; Lar dos Drusos Brasileiros; Sociedade
Islâmica de Foz do Iguaçu; Centro Cultural
Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu; Centro de
Atividades Educacionais Árabe Brasileiro; Escola
Libanesa Brasileira de Foz do Iguaçu; Grupo
Escoteiro Líbano-Brasil; Sociedade das Damas
Árabes, e Clube União Árabe. E a cidade também
conta com uma agência de notícias especializada
em mundo árabe e na comunidade árabe local,
chamada A fronteira/Al Hudud4, essas instituições
atendem membros da comunidade árabe e
também à não árabes.
A partir desses dados, ressalta-se a presença da
cultura árabe na região, e levanta-se a hipótese
de que os visitantes ao entrar em contato com
diferentes elementos dessa cultura o incorporam
a representação da imagem do destino.
Compreendendo que se busca construir uma
imagem multicultural da região, se pressupõem
que a cultura árabe está entre as culturas
formadoras dessa imagem. Contudo, aqui
destaca-se que ademais de fazer parte do
mosaico cultural de Foz do Iguaçu, a cultura
árabe, pela singularidade de seus códigos sociais
e representações materiais e imateriais exerce
influência significativa para a imagem do destino.
Dessa forma, se considera que Foz do Iguaçu, não
é apenas reconhecida pelos atrativos turísticos
tradicionais, mas também pela sua sociedade,
comunidades e culturas que a formam. E se
levanta a hipótese de que o visitante ao chegar
em Foz do Iguaçu percebe, por meio da presença
de diferentes signos/símbolos culturais, a
diversidade populacional, o que influencia na
imagem que o mesmo constrói sobre o destino.
4
Também
disponível
on-line
no
<https://vimeo.com/grupoalhudud>
acesso
12/11/2019.
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Com isso, foram levantadas e analisadas
percepções de visitantes de Foz do Iguaçu sobre a
presença da cultura árabe na região, registradas
no site TripAdvisor, nos anos 2017 e 20185, para
compreender a sua influência na formação da
imagem da cidade pelo visitante. Por meio de
pesquisa descritiva, de caráter qualitativo e
quantitativo, com base para análise em
levantamento bibliográfico sobre turismo,
diversidade populacional, plataformas on-line, e
formação de imagem. Com isso, o texto se
constrói em 3partes, sendo que a primeira trata
sobre Foz do Iguaçu e a presença da comunidade
árabe; a segunda apresenta abordagens teóricas
sobre turismo e formação de imagem de
destinos; a terceira apresenta a presença da
cultura árabe a partir das avaliações levantadas
no TripAdvisor e; na sequência faz-se uma análise
desse levantamento a partir da perspectiva de
formação de imagem do destino. Conforme segue
o texto.
Foz do Iguaçu e comunidade árabe
Foz do Iguaçu tem sua história atual construída a
partir da relação com as Cataratas do Iguaçu; com
a exploração de erva mate e madeira e os portos
de escoamento nos rios Paraná e Iguaçu; com a
ocupação da fronteira pela Colônia Militar no fim
do século XIX; com a ligação internacional com as
pontes da Amizade e Fraternidade; com a
construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu
(MYSKIW, 2011); e de forma geral, relacionada
com a exploração do turismo na região
5

A delimitação do período se justifica pela atualidade das
percepções, entendendo-as como imagem atual, e também
pela capacidade de extração e análise de dados, visto que
os dados foram coletados de forma manual no site e
organizadas no Excel. Por optar metodologicamente por
uma análise de anos fechados, não foram analisados
comentários de 2019. Além disso, pelo tamanho da
amostra levantada, compreende-se como de alta
representatividade as análises realizadas.

(BIANCHIN, 2018). Ainda na década de 70 era
considerada uma cidade pequena, com poucas
ruas asfaltadas e aproximadamente 20 mil
habitantes. Em meado dos anos 1970 com a
chegada de mais de 40.000 trabalhadores e suas
famílias, para a construção da Usina Hidrelétrica
de Itaipu, o município teve uma grande expansão
demográfica, superando 100.000 habitantes.
(CATTA, 2002).
Hoje, Foz do Iguaçu, com as dimensões já
mencionadas, compõem a região fronteiriça com
cidades do Paraguai e Argentina que somam
aproximadamente um milhão de habitantes.
Conhecida como destino Iguaçu, a região recebe
aproximadamente 5 milhões de visitantes por
ano, de várias partes do mundo6. No município,
os principais atrativos turísticos são as Cataratas
do Iguaçu7, Itaipu Binacional, Parque das Aves,
Marco das Três Fronteiras, entre outros.
Elementos estes que se integram para a atração
de visitantes, pois estudos ressaltam a
complementaridade das atividades turísticas nos
três países, para o turismo na região (BIANCHIN,
2018).
Nesse contexto, Foz do Iguaçu possui uma grande
diversidade populacional (KLAUCL; SZEKUT, 2012)
incluindo a comunidade árabe que iniciou sua
chegada na região no início do século XX. Essa
comunidade é a segunda maior do Brasil, seguido
de São Paulo, e tem como principal atividade
econômica na região o comércio (FERREIRA,
2015).
Como aponta Ferreira (2015), seguindo a mesma
lógica de chegada no Brasil como um todo, a
chegada de árabes em Foz do Iguaçu está
6

Disponível em:
<https://www.fozdoiguacudestinodomundo.com.br/sobrea-cidade/a-cidade> acesso em: 26/06/2019
7
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, somente o
Parque Nacional do Iguaçu recebeu 2.020.358 visitantes no
ano de 2019, (SMTU, 2020).
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relacionada a possibilidades comerciais. No artigo
“O papel dos libaneses na economia de Foz do
Iguaçu - PR” a autora cita que:
Em meados do século XX esses imigrantes
teriam percorrido o interior de São Paulo e
do Paraná chegando ao extremo oeste do
estado para vender produtos aos militares
presentes em Foz do Iguaçu, com o
desenrolar
das
negociações
que
possibilitaram a construção da ponte entre
Brasil e Paraguai, muitos destes mascates
se estabeleceram na cidade com interesse
de vender produtos brasileiros do outro
lado da fronteira. Uma parte dos antigos
comerciantes libaneses se manteve na
cidade com o objetivo de atender a
demanda da população da fronteira e dos
turistas que chegavam, sua inserção
econômica ocorreu predominantemente no
setor comercial e de serviços (FERREIRA,
2015).
Assim, os imigrantes árabes chegaram à Foz do
Iguaçu atraídos pelas oportunidades de trabalho,
principalmente relacionadas às possibilidades
oferecidas pela região fronteiriça com o Paraguai
e Argentina. Se estabeleceram nos comércios que
atendiam ao mercado interno, em empresas de
exportação no Paraguai, e na venda de
importados em Ciudad Del Este (FERREIRA, 2015).
Essa lógica econômica se mantém nos dias atuais,
sendo que imigrantes árabes e seus
descendentes continuam como protagonistas no
comercio em Ciudad del Este, no Paraguai.
Aspecto que reforça as relações fronteiriças, pois,
país de residência e país de trabalho nem sempre
são o mesmo.
Segundo Cardozo (2016), os libaneses que
residem em Foz do Iguaçu e região mantêm uma

organização que é chamada de estrutura social
complexa, pois conta com entidades religiosas e
educacionais e também clubes de recreação,
como uma forma de reafirmar sua identidade por
meio dessas atividades e também da
gastronomia, arquitetura, entre outros elementos
que compõem a cultura árabe e conjuntamente
de Foz do Iguaçu.
Evidencia-se a presença da comunidade árabe no
município, por exemplo, com o projeto de “Bairro
Árabe”. No ano de 2015, a prefeitura de Foz do
Iguaçu lançou uma licitação na modalidade
“Tomada de Preços”, para o desenvolvimento na
arquitetura e urbanização de um Bairro
Temático/Bairro Árabe no município. Este é
citado por meio da Lei nº 2.362 que indica que
compete à Secretaria Municipal de Turismo o
planejamento e a execução de programas e
medidas que visem o fomento do turismo no
município, e tenha o objetivo de valorizar as
várias etnias existentes na cidade, inspirado no
Bairro da Liberdade em São Paulo, e o Bairro
Árabe em Cingapura. Não há mais informações
sobre o projeto até o ano desta pesquisa (2019),
porém é uma forma de exemplificar como a
presença da comunidade árabe em Foz do Iguaçu
está relacionada com o desenvolvimento do
Turismo na cidade.8
A proposição do Bairro Árabe se baseia na
presença massiva de residências de imigrantes
desta origem e descendentes, que se concentra
em torno da Mesquita Omar Ibn Al-Khatab9,
8

Reportagem sobre o projeto disponível em:
<https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/noticias/prefei
tura-de-foz-lanca-licitacao-para-projeto-arquitetonico-dobairro-arabe/> Acesso em: 17/11/2019.
9
Na religião islâmica há uma diferença entre sunitas e xiitas,
e a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab é frequentada por
sunitas, informação esta muitas vezes desconhecida pelos
visitantes, que conhecem o local sem saber da diferença.
Considerando isso, há um Centro Cultural localizado no
mesmo bairro que também é uma Mesquita na qual os
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situada na Rua Palestina, no bairro Parque
Monjolo, próximo ao centro da cidade. No local
vivem muitas famílias imigrantes, principalmente
do Líbano, Síria e Palestina. Na FIGURA 1 é
possível observar uma imagem parcial do bairro
visto de cima:
Figura 1 - Vista aérea da região da Mesquita Omar Ibn AlKhatab
10

Fonte: Portal Conlicitação, 2015 .

Além disso, conforme citado na introdução, estes
imigrantes se organizam por meio de diversas
entidades fixadas na região, o que mostram a
extensão da presença desse grupo que
compartilha de signos culturais comuns. A partir
desse contexto de fixação cultural e da realidade
turística vivenciada na cidade, levantou-se a
hipótese de que os visitantes ao entrar em
contato com diferentes elementos dessa cultura
o incorporam a imagem do destino11. Com isso, o
xiitas frequentam para missas e celebrações religiosas,
porém não é explorado turisticamente.
10
Disponível em:
<https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/noticias/prefei
tura-de-foz-lanca-licitacao-para-projeto-arquitetonico-dobairro-arabe/> acesso em: 12/11/2019.
11
Outro exemplo de que a presença da comunidade árabe
está relacionada a imagem de Foz do Iguaçu e ao turismo
na cidade, é que quando buscado por “turismo Foz do

texto segue com uma reflexão sobre como se dá
a formação de imagem de um destino a partir dos
visitantes.
Turismo, imagem do destino e Tripadvisor
O turismo, conforme o clássico conceito da OMT,
compreende as atividades que realizam as
pessoas durante suas viagens e estadias em
lugares diferentes do seu entorno habitual, por
um período consecutivo inferior a um ano, com
finalidade de lazer, negócios ou outras. Essa é
uma atividade de translados e encontros com o
diferente, que gera complexas relações entre
visitantes e comunidade receptora, e ambos têm
suas identidades afetadas por essas relações
(BARRETO, 2000). O destino turístico identifica o
que tem para oferecer e constrói a sua imagem
de acordo com o que busca vender, como sua
identidade (LOHMANN; NETTO, 2008). Já o
visitante, tem uma primeira imagem formada
antes da viagem por meio das propagandas e do
boca a boca, mas essa imagem se transforma e se
consolida a partir da experiência da viagem
(FERREIRA, 2016). Com isso, alteridades e
exuberâncias vivenciadas na experiência da
viagem, dentre outros aspectos, vão contribuindo
para a formação da imagem do destino.
Nesse sentido, Gândara (2008) afirma que é
importante ter presente que a imagem dos
destinos turísticos não está somente relacionada
com as ações de Marketing e comunicação
desenvolvidas pelos destinos, mas também é
fomentada pelos visitantes. Assim, a equivalência
entre a imagem anterior à visita, ou seja, as
Iguaçu” na barra de pesquisa do Google, aparecem como
sugestões roteiros árabes na cidade, que citam a Mesquita
e a gastronomia na experiência, um exemplo disso está
disponível
no
site:<https://www.proximoembarque.com/2016/05/umitinerario-arabe-em-foz-do-iguacu.html>
Acesso
em:
12/11/2019.
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expectativas geradas nos turistas e a realidade
encontrada por estes no destino turístico, é
fundamental para a satisfação com relação a um
determinado destino.
Segundo Mayer et al., Silva e Garcia (2017) A
imagem dos destinos é formada por um conjunto
complexo de atributos internos e externos, e na
contemporaneidade,
com
os
diferentes
dispositivos e aplicativos tecnológicos, vem sendo
influenciada também pelas construções de
avaliações on-line dos visitantes. Estas afetam a
imagem e a competitividade dos destinos, visto
que impõe uma nova dinâmica às relações de
consumo, pois podem influenciar a escolha de
outros destinos.
Para Chagas (2008) o conceito de imagem é
formado pela interpretação do consumidor, de
forma fundamentada ou emocional, com base em
suas avaliações cognitivas e afetivas. Sendo que a
dimensão afetiva se refere aos fatores
sentimentais do consumidor turístico com o
destino; e a dimensão cognitiva se refere aos
aspectos intelectuais, ou seja, a análise do
destino é feita de forma racional, baseada em
fatores mensuráveis.
Nessa perspectiva, a percepção do visitante em
relação à imagem do destino é objeto de análise
no turismo. O boca em boca pode ser positivo,
elevando o serviço ou produto divulgado; e
negativa, depreciando e manchando a imagem do
produto ou serviço em questão. Na atualidade, o
boca a boca está nas plataformas de avaliação
como o TripAdvisor, onde visitantes ou clientes
de qualquer parte do mundo podem avaliar e
deixar seus comentários sobre os produtos e
serviços consumidos. Por essa razão, a análise do
compartilhamento de comentários é importante
para se compreender essas diferentes percepções
e como elas afetam na formação de imagem
(FERREIRA, 2016).

Os registros do TripAdvisor vêm sendo utilizados
para diferentes análises no turismo, como para
levantar a satisfação e compreender o
comportamento do visitante (LIMBERGER, et al,
2014; MAYER et al, 2017; FERREIRA 2016; TAZITO,
2012), para o planejamento dos destinos
(OLIVEIRA, 2017; BIZ, et al, 2013), assim como,
para gerenciamento da reputação on-line
(NOVAIS; JOAO, 2017). Por exemplo, Oliveira
(2017, p. 19), com foco no uso de ferramentas de
extração de dados via web, utilizou a plataforma
entendendo que o monitoramento e a avaliação
do comportamento dos usuários nessa rede
possam auxiliar na elaboração de indicadores,
com possibilidade de contribuírem para a criação
de estratégias que visem à melhoria do
atendimento e da satisfação dos visitantes em
atrativos e destinos turísticos.
Nesse contexto, as avaliações sobre os destinos
turísticos e seus serviços são variadas, de acordo
com as referências anteriores, expectativas e
experiências vivenciadas de cada visitantes. Entre
elas, algumas são percepções sobre a formação
cultural da região visitada, o que reflete as
percepções de alteridade identitária e cultural
dos visitantes. A percepção sobre o “outro” é
estudada por Stuart Hall, que diz:
O fato de que projetamos a “nós próprios”
nessas identidades culturais, ao mesmo
tempo em que internalizamos seus
significados e valores, tornando-os “parte
de nós”, contribui para alinhar nossos
sentimentos subjetivos com os lugares
objetivos que ocupamos no mundo social e
cultural. A identidade então costura (ou
para usar uma metáfora médica, “sutura”)
o sujeito à estrutura. (HALL, 2006, p. 12)
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Dessa forma, compreende-se que no turismo
promove relações entre pessoas de diferentes
identidades, culturas e percepções e que essa
relação reflete na formação da imagem que o
visitante constrói sobre o destino. E entende-se
que a partir dos comentários levantados no
TripAdvisor pode-se obter um recorte sobre essas
percepções, que permitem apontar para signos
que se destacam na formação de imagem no
destino, a partir do recorte definido. Com isso,
aproxima-se essas reflexões à realidade
multicultural e de atividade turística de Foz do
Iguaçu, entendendo que é importante
compreender como a presença da cultura árabe é
percebida e influência na formação de imagem
do destino pelo visitante.
3. A PRESENÇA ÁRABE EM FOZ A PARTIR DO
TRIPADVISOR E A FORMAÇÃO DE IMAGEM DO
DESTINO
Com base no contexto histórico e nos apanhados
teóricos apresentados foi feita a pesquisa no
TripAdvisor12, que é uma das plataformas mais
importantes e de sucesso voltada para o turismo
(LIMBERGER et al., 2014).O TripAdvisor, segundo
Martins (2016), funciona reunindo informações
sobre os produtos encontrados nos destinos
turísticos. Após as avaliações ele gera
comparações entre diferentes destinos e o
ranking de melhores locais entre hospedagens,
estabelecimentos, atrativos, entre outros. A
avaliação do usuário consiste em atribuir uma
nota ao atrativo ou estabelecimento visitado, dar
um título à avaliação e redigir o comentário com
no mínimo 100 caracteres. Essa nota é
representada por estrelas, onde 1 = horrível; 2 =
12

Conforme o objetivo da pesquisa, a busca no site foi
direcionada para a categoria “cultura árabe” em Foz do
Iguaçu. Então não será abordado ou problematizado outras
avaliações que possam remeter a cultura de Foz do Iguaçu
de modo geral.

ruim; 3 = razoável; 4 = muito bom; e 5 =
excelente. O próprio site oferece dicas sobre
como gerar um bom comentário, com regras do
que fazer e não fazer. Além disso, é preciso
responder em que mês e ano ocorreu a visita
(MARTINS, p. 44, 2016).
Para quem deseja apenas consultar as avaliações
feitas é necessário que: entre no site
www.tripadvisor.com e logo digite na barra de
pesquisa o atrativo/cidade desejado. Desta
forma, a página redireciona para comentários
que abordam percepções dos visitantes daquele
local, com ranking de avaliações. É possível fazer
comparações de experiências e percepções,
sendo que, por exemplo, há comentários que
avaliam como horrível e outros como excelente, o
que ressalta como os visitantes têm diferentes
considerações em um mesmo destino visitado.
Com isso, para a pesquisa, foi feito este processo
de busca, e como primeiro e principal local
indicado para a categoria “cultura árabe” em “Foz
do Iguaçu”, aparece a Mesquita Omar Ibn AlKhatab com 3469 avaliações, contabilizando
comentários desde 201213. Entretanto, para este
texto, foram consideradas as avaliações de 2017
e 2018, que foram extraídos e organizados em
uma planilha no Excel para análise, e que
totalizaram 787 comentários sobre o local14.
Esta mesquita possui a arquitetura inspirada no
segundo maior centro sagrado do islamismo,
Mesquita Al Akssa, em Jerusalém15, e foi
inaugurada em 23 de Março de 1983. Com as
avaliações sobre ela no TripAdvisor é possível
13

Até a data de 11/11/2019, quando se encerrou esta
pesquisa.
14
O total levantado foi de 788 comentários, contudo, um
dos comentários não condizia com a Mesquita e foi
removido, pois era um relato de um restaurante e sobre a
comida.
15
Disponível em:
<https://www.gestour.com.br/fozdoiguacu/atrativos/detal
hes/4523> Acesso em: 25/11/2019
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observar como os visitantes reconhecem sua
imagem e a relacionam com o “exótico”,
“conhecimento”, “curiosidade”, o que mostra
referência a algo diferente da realidade
vivenciada.Os
comentários
construídos
evidenciam de forma nítida como o turismo leva
a interação e fricção cultural, com o encontro
com outros símbolos e modos de vida. Sobre o
que ampliaremos a discussão adiante.
Outros locais foram listados pelo site, por terem
relação com a cultura árabe em Foz do Iguaçu. O
primeiro deles é Albayan Doceria Árabe, aparece
em segundo lugar como resultado, e possui 272
comentários entre 2017 e 2018. Esta doceria fica
próxima à Mesquita já mencionada, e no
comentário que segue, é possível observar como
o visitante traz a relação da cultura árabe com o
local:
Indiscutivelmente, visitar essa doceria é
uma ótima experiência. A variedade e a
qualidade dos doces árabes é muito grande.
Você pode visitar a Mesquita e na
sequência passar na doceria. O preço é
coerente com a qualidade. É um local
simples mas que traduz um pouco do clima
dessa cultura. Minha dica: Comprar porções
dos doces para levar aos amigos como
lembrança da viagem, certeza que irão
aprovar! (Título:“Doces de Foz”, Data:
23/07/2017, Avaliação:4)
Logo lista-se o Castelo Libanês,
restaurante inspirado no Oriente Médio
localizado na cidade de Foz do Iguaçu, que
aparece em terceiro lugar como resultado, e
possui 344 comentários entre 2017 e 2018. É
possível observar nos comentários a menção dos
visitantes com relação à comunidade árabe ser
muito grande na cidade de Foz do Iguaçu:

Estive de férias em Foz do Iguaçu para a
virada de ano 2016/2017 e não pude deixar
de
visitar
o
restaurante.
A
comunidade árabe na cidade é muito
grande, trouxeram consigo grande parte de
sua cultura (religião, gastronomia etc.). O
Castelo Libanês reflete isso, além de boa
comida, o local tem uma arquitetura ímpar
e convidativa. Infelizmente a cultura deles é
a da carne, com poucas opções
veganas/vegetarianas, mas a atendente
rapidamente se propôs a mandar fazer um
pratos de falafel que não tinha no cardápio
(bolinhos fritos com base de grão de bico) e
algumas saladas e refogados sem nenhum
tipo de carne, leite ou derivados. Saímos
muito satisfeitos. O sistema do restaurante
é com a vontade (na época por $50).
Recomendo a visita! (Título: “Restaurante
típico/temático”,
Data:
11/04/2017,
Avaliação: 5)
Outro local listado, em quarto lugar, é o
Restaurante Árabe Casa da Esfiha Beirute, que
soma 32 comentários entre 2017 e 2018.Segue
comentário que reflete as percepções levantadas:
Foz
do
Iguaçu
tem
muitos
imigrantes árabes e claro notamos bastante
de sua cultura e da culinária. Comidas
típicas deliciosas, bem feitas e temperadas.
Doces, salgados, pastinhas, pães. Trouxe
para o Rio algumas iguarias. (Título:
“Comida Excelente”, Data: 03/04/2017,
Avaliação: 5)
O Sahara Restaurante de Comida Árabe aparece
em quinto lugar, e constam 51 comentários entre
2017 e 2018, que citam de modo geral a
gastronomia do estabelecimento. E entre mais
alguns estabelecimentos gastronômicos o Iguassu
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City Tour aparece em 13º lugar como resultado,
com 143 comentários entre os anos de 2017 e
2018, e tem apenas duas menções sobre a
presença da comunidade árabe, com a passagem
pelam mesquita e os doces árabes.
Outros estabelecimentos são listados como
resultados na busca, porém não são
contabilizados, pois não tem comentários
registrados anos de 2017 e/ou 2018, e outros são
em localizações próximas como Ciudad del Este
no Paraguai, e Puerto Iguazu na Argentina,
Medianeira, Toledo e Cascavel no Paraná.
De forma geral, os comentário refletem as teorias
abordadas anteriormente, onde a gastronomia
como signo cultural, material e imaterial, é um
referencia para o contato e experiência
intercultura com o “outro” – tanto para o turista
quanto para o morador – e com isso as relações
vão se redesenhando, e a imagem do destino se
(re)definindo. Afinal, os comentários levantados
tratam sobre características culturais e a
relacionam com a fixação de imigrantes na
região,o que leva a considerar que a gastronomia
árabe, e todos os símbolos que a conjugam, é
reconhecida como parte da cultura de Foz do
Iguaçu e com isso, influencia na formação de
imagem do destino.
Continuando a olhar para as manifestações no
TripAdvisor, ressaltamos que para uma pesquisa
mais dinâmica, que o leitor consiga abranger
opiniões diversas,é possível filtrar de diferentes
formas os comentários do local pesquisado; por
exemplo, é possível visualizar comentários de
acordo com as classificações, ou Pontuação dos
viajantes.Considerando isso, em relação à
Mesquita Ibn Al-Khatab, que é o principal
resultado da pesquisa (dados de 2017 e 2018), a
maioria das avaliações, com 35%, considera o
local “Muito Bom”; 33% considera como
“Excelente”; 26% considera como “Razoável”; 4%
considera como “Ruim” e 2% considera como

“Horrível”.
Contagem
que
indica
que,
quantitativamente, as avaliações mostram
satisfação dos visitantes com o local.
Para ler os comentários no portal é possível
aplicar somente um filtro a cada vez, então, caso
seja destacado o filtro de “Excelente” não é
possível colocar em “Todos os idiomas”. Foi,
então, levantado um comentário de cada
classificação sobre a Mesquita Ibn Al-Khatab em
português, para análise das percepções de
diferentes avaliações. Estes foram selecionados
por trazerem representações que abrangem,
deforma geral, as manifestações presentes em
cada categoria.
Classificado como “Excelente” (Avaliação 5):
Avaliação de Dezembro de 2018. Título: “Passeio
Reflexivo”,
Foi um ótimo passeio. Entrada gratuita. As
mulheres recebem os véus para se
cobrirem, pois não é permitida a entrada
com roupas curtas, cavadas, e precisam
cobrir a cabeça. É necessário que haja um
respeito quanto a essa questão e
compreensão. A visita é rápida, pois existe
uma determinação pequena de espaço em
que o visitante pode entrar. Mas é possível
tirar fotos no interior da mesquita, que é
muito bonita. Seu charme maior está na sua
arquitetura. É um momento para se abrir e
conhecer outra cultura, sem preconceitos e
ideias pré-definidas. Esteja aberto.
Classificado como “Muito bom” (Avaliação 4):
Avaliação de Dezembro de 2018. Título:
“Diferente”,
Recomendo o passeio para quem não
conhece uma mesquita. Lugar bonito e
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diferente. Mulheres com shorts ou saia
acima do joelho é necessário alugar saia no
local pelo valor de R$ 5,00 para poder
entrar. Grupos maiores de 8 pessoas é
necessário agendamento. Lá tem uma
senhora muito simpática que explica a
origem da religião e alguns costumes. Na
entrada, para as mulheres é fornecido o véu
sem custo. Após a saída da Mesquita, tem
duas lojas típicas, de doces e produtos.
Classificado como “Razoável” (Avaliação 3):
Avaliação de Novembro de 2018. Título: “Não é
um lugar para turistar”,
Ok, a arte muçulmana é muito bonita,
composta só por letras. Lugar simples,
pessoas hospitaleiras, que não dão muitas
informações. Você acaba não tendo muitas
informações, e se você não pergunta, fica
sem saber nada. Mas vale a pena a visita
para ver como é uma mesquita por
dentro. Mas se faltar tempo, não vá. É mais
um lugar para você se conectar à Deus do
que para turistar.
Classificado como “Ruim” (Avaliação 2): Avaliação
de Agosto de 2017. Título: “Não vale a pena!”,
Pode retirar do seu passeio tranquilamente,
dei sorte que o portão estava aberto e tinha
um porteiro educado, chegando me
colocaram o lenço concordo porque é
respeito a religião porém sem trocar uma
palavra comigo, tinha uma senhora que foi
com a cara de um casal e se dirigiu só a
eles, minha família ficou tirando fotos sem
ninguém se aproximar. Saímos com a
mesma cara de paisagem que entramos!

E por último, classificado como “Horrível”
(Avaliação 1): Avaliação de Janeiro de 2017.
Título: “Não perca seu tempo”: “Horrível e nós
mulheres, ainda temos que nos submeter a
colocar saia e um pano na cabeça. Achei horrível,
perda de tempo e só se pode chegar na porta.
Não deixam vc entrar. Não pode pisar em nada.”
Com estes exemplos de cada uma das
classificações de avaliação sobre a Mesquita
Omar Ibn Al-Khatab, é possível identificar como a
percepção é relativa a cada visitante, e como a
imagem do local pode ser diferenciada de pessoa
para pessoa, de acordo com diferentes
referenciais, internos e externos, expectativas e
experiências. Sendo que, em alguns momentos
são levantados pontos objetivos e racionais para
as avaliações, enquanto em outros as avaliações
são subjetivas e emotivas. Contudo, apesar de
percepções diferentes, os elementos, os signos
culturais citados e descritos, na sua grande
maioria, são os mesmos. Percebe-se que principal
elemento destacado é a indumentária exigida,
logo a arquitetura e as regras rígidas do local,
sempre ressaltando a questão da religiosidade e
da migração. Nesse sentido, nota-se a visita a
Mesquita como referência para a vinculação da
presença da cultura árabe a imagem do destino,
por meio de elementos simbólicos e materiais.
Pois nesse espaço se tem o encontro com o
“outro”, com as diferenças, e a partir delas se
(re)constrói a percepção sobre o destino visitado.
Os signos culturais, tanto materiais quanto
simbólicos da cultura árabe são somados a
imagem de Foz do Iguaçu.
De forma geral, foram apresentados acima
comentários que mostram as percepções mais
salientadas entre 2017 e 2018. E nessa
perspectiva, trazemos mais dois comentários,
como forma de representar a principal questão
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de fricção cultural percebida nas avaliações
analisadas, conforme seguem:
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 (Título:
“Surpreendente”,
Data:
18/01/2018,
Avaliação:4)
Conhecer outras culturas é ótimo e sempre
muito bom. O local, por dentro e por fora é
muito belo. Mas é ridículo obrigarem as
mulheres a usarem roupas longas e
cobrirem o cabelo, apenas ridículo! Até no
Vaticano as mulheres podem ir como bem
entenderem. (Título: “Cultura é ótimo,
mas...”, Data: 13/02/2018, Avaliação:3)
Destacam-se, assim, como as questões de
vestimenta e uso do espaço se sobressaem nas
fricções culturais. Estas que são referências
materiais, mas profundamente simbólicas e
imateriais explicitam as diferenças culturais. O
uso de roupas compridas, o uso do hijab,
obrigatório para as mulheres entrarem no
recinto, que um dos visitantes considera como
ridículo, reflete o estranhamento a essa
referência, o não compartilhamento de
significados, valores e sentidos. Considerações
que ressaltam uma percepção negativa sobre as
regras do local são frequentes em diferentes
avaliações, para os quais tais regras são estranhas
às suas referências; de forma geral sem
considerar que as suas próprias referências
podem ser estranhas para o “outro”. E mostram

como a interação cultural se constrói em uma
negociação constante de referenciais.
Chega-se a outra questão complexa no turismo,
que é a desconsideração do visitante sobre o
objetivo principal do lugar visitado. No caso a
Mesquita, por exemplo, é um local sagrado, onde
pessoas frequentam a fim de praticar sua fé,
conforme problematiza Cardozo e Demczuk
(2015) justamente sobre o uso do Patrimônio
Cultural libanês em Foz do Iguaçu, apontando à
necessidade de limite da exploração do turismo
para se preservar elementos socioculturais. A
Mesquita com sua função religiosa, tem
restrições específicas, e o turismo é consequência
e não o principal fator do local, o que inclusive é
citado em alguns dos comentários. Nesse
contexto, a prática religiosa determina as formas
de uso do espaço, o que se percebe que nem
sempre é compreendido pelos visitantes. Para o
turismo as limitações são variadas, como de
horário, de vestimenta, de acesso, dentre outros.
Estas questões podem afetar as percepções dos
turistas e suas avaliações.
A última análise elaborada foi através de uma
wordcloud, ou nuvem de palavras, baseada nos
títulos dos comentários dos anos de 2017 e
2018sobre a Mesquita. Construída a partir de
uma página web16, que produz uma nuvem de
palavras, organizando-as, em várias cores e
tamanhos, com base no número de menções
feitas. Com isso, é possível observar de forma
visual as principais manifestações levantadas
nesse período relacionadas ao local:

16

Foi utilizado um programa informático:
https://www.jasondavies.com/wordcloud/.
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árabe no contexto de Foz do Iguaçu e o turismo
na cidade, mas são a partir do referencial do
visitante. Assim, o boca em boca virtual vai se
alimentando e construindo e consolidando
referenciais que dão base parra a imagem da
cidade.
Conclusão
Figura 4: Wordcloud da percepção sobre a Mesquita
Fonte:Elaboração das autoras.

A partir desta wordcloud, explicitam-se as
palavras que mais foram mencionadas nos títulos
dos comentários destacados nesta pesquisa, que
foram:
“interessante”
“cultura/cultural”
“bonita/linda”, entre outras. O que permite
identificar que o visitante da Mesquita Omar Ibn
Al-Khatab considera o local como um passeio
cultural, interessante, com curiosidades, para
aprender, adquirir conhecimento, que é bonito; e
inclusive se fala em surpresa, preconceitos e em
paz, que mostra como a visita ao local remete a
diferenças
socioculturais.
Compreende-se,
assim,que a presença da cultura árabe gera um
estranhamento por parte dos visitantes, pois não
é algo habitual de sua rotina, o que também
fomenta a curiosidade. E infere-se que, as
palavras que compõem a wordcloud indicam que
a presença da cultura árabe faz parte da tessitura
da imagem de Foz do Iguaçu, como parte da
cultura da cidade.
Conjectura-se assim, que a visitação à mesquita e
o contato com outros elementos culturais
singulares à cultura árabe, como a gastronomia e
os usos e costumes da comunidade,durante a
viagem a Foz do Iguaçu, fazem com que o
visitante relacione a cultura árabe a imagem da
cidade. Este contato soma-se as experiências na
cidade e aos referenciais anteriores, pois, toda
avaliação se remete à experiência da cultura

Foz do Iguaçu, cidade turística e de diversidade
populacional singular, passa por processos de
construção de imagem constantes, tanto pelo
poder institucional e o mercado, que buscam
definir a imagem da cidade, mas também por
meio dos visitantes, que a partir de suas
experiências, e com base em suas referências
culturais, concebem imagens e as reproduzem de
diferentes formas, sendo a redes sociais e
plataformas on-line algumas delas.
Além do turismo a fronteira e a formação
populacional diversa também marcam a história e
as relações sociais em Foz do Iguaçu. Fato que
nos levou a buscar compreender como a
presença árabe influencia na imagem da cidade, e
para isso utilizamos as manifestações dos
visitantes registradas no TripAdvisor, pois é uma
das maiores e mais reconhecidas plataformas de
avaliações on-line de destinos turísticos. Pesquisa
que permitiu visualizar que os signos culturais
dessa comunidade são percebidos principalmente
nos espaços abertos à visitação, como a Mesquita
Omar
Ibn
Al-Khatab,
em
diferentes
estabelecimentos gastronômicos, e nos seus usos
e costumes. Sobre os quais se evidenciou que
tanto aspectos objetivos, como a arquitetura e a
gastronomia,
quanto
aspectos
subjetivos/emocionais, como as diferenças de
crenças e costumes, foram percebidos e
ressaltados pelos visitantes, principalmente por
não compartilharem dos mesmos significados,
valores e sentidos. Os comentários mostram, de
modo geral, signos culturais singulares, como a
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vestimenta, que não são compartilhados pelos
visitantes, indicando a diversidade cultural e o
interesse e curiosidade que geram. Com isso,
também se reconhece a grande presença árabe
na cidade, para justificar as representações
visitadas, o que chama a atenção para a
diversidade populacional local e reforça a
imagem de multiculturalidade.
Considera-se que as avaliações do TripAdvisor são
representativas para análise da imagem
construída pelo turista sobre a cultura árabe em
Foz do Iguaçu. E, ainda, destacamos que os
registros nas plataformas on-line podem servir
como referência para diferentes análises, como
do comportamento do visitante/consumidor.
Contudo, compreende-se, como já citado, que
esta plataforma é apenas um dos meios pelos
quais se está alimentando a construção da
imagem do destino. Então, este é apenas um
recorte sobre o olhar para Foz do Iguaçu. E este
recorte indica que os visitantes que entram em
contato com as representações da cultura árabe,
que estão abertas ao mercado turístico,
reconhecem o compartilhamento de significados
nesse espaço; que o associam a imagem da
cidade, reforçando a presença da comunidade na
região; e que se afirma o potencial turístico com
o interesse, curiosidade pela beleza estética e
diversidade gastronômica, o que nutre a noção
de turismo cultural no destino.
Com isso, compreende-se que a presença da
comunidade árabe em Foz do Iguaçu, com seus
símbolos e signos, materiais e simbólicos,
disponíveis para a visitação turística, contribuem
para reforçar a imagem de multiculturalidade do
município, e dessa forma para (re)construir a
imagem de destino cultural. Pois, estes aspectos
ao contrário de serem naturalizados, são
enfatizados pelos visitantes que notaram a
presença da cultura árabe em Foz do Iguaçu.
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