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RESUMO 

 

O presente estudo monográfico tem como objetivo analisar a influência da mídia na 

construção do imaginário da cidade de Brasília, para além da sua função político 

administrativa. Para tanto, foram analisados os estudos do resultado após o megaevento Copa 

Fifa 2014 e as avaliações do destino Brasília pelo Tripadvisor, para verificar como era o 

imaginário turístico da cidade e como foi a experiência turística, e, ainda, se esse imaginário 

alterou de maneira significativa sua imagem. Foi observado que a imagem do destino foi vista 

de maneira positiva e Brasília superou as expectativas ao ser vivenciada, mostrando-se uma 

cidade hospitaleira. Por fim, fica o legado do megaevento e a oportunidade para os gestores, 

de aproveitar a imagem positiva de Brasília para se fortalecer como destino turístico. 

 

Palavras Chave: Imaginário Turístico; Imagem; Brasília; Copa FIFA 2014; Megaevento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monographic study aims to analyze the influence of the media in the imaginary 

construction of Brasilia, in addition to their political administrative function. To that end, we 

analyzed the results of studies after the mega event FIFA World Cup 2014 and the evaluations 

of Brasilia destination by TripAdvisor, to see how was the tourist imaginary city and how was 

the tourist experience and still this imaginary alter significantly its image. It was observed that 

the target image was seen in a positive way and Brasília exceeded expectations to be 

experienced, being a hospitable city. Finally is the legacy of the mega event and the 

opportunity for managers to take advantage of the positive image of Brasilia to strengthen as a 

tourist destination. 

 

Keywords: Imaginary Tourist; Image; Brasilia; FIFA World Cup 2014; TripAdvisor 
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INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho monográfico tem como tema a influência da mídia na construção 

do imaginário turístico. Como estudo de caso, foi analisada a imagem da cidade de Brasília 

antes e após o megaevento da Copa do Mundo FIFA 2014, e qual foi sua influência na 

construção de uma nova imagem de Brasília, para além das informações que cotidianamente a 

cidade é retratada: capital política e administrativa do país. 

O turismo, como atividade econômica, revela-se promissor para o desenvolvimento de 

uma localidade, mas para isso necessita-se de um bom planejamento por parte dos gestores. 

Neste planejamento, é necessário que se faça parte a publicização da cidade, por meio de 

estratégias de marketing e promoção para se atingir os objetivos do destino. Essas estratégias 

devem levar em conta a imagem criada pelas mídias e ainda os imaginários existentes nos 

consumidores.  

 Na sociedade contemporânea, as mídias ganham cada vez mais espaço e mais 

influência sobre o indivíduo ao fazer com que este crie imaginários ao desejar algum bem, 

seja ele econômico ou não. Nesse sentido, o turismo, como uma experiência, passa a ser cada 

vez mais influenciado por essas publicizações, fazendo com que se criem imaginários e 

sentimentos de um lugar que ainda nem foi visitado. Dentro desse contexto o problema 

investigado foi: “Qual o papel da mídia em influenciar a imagem de um destino para além da 

sua realidade cotidiana?” Em um momento em que os meios de comunicação ganham cada 

vez mais força na divulgação das notícias e informações, dentro do contexto do mundo pós-

moderno, ampliando a complexidade para criar imaginários e reproduzindo os desejos dos 

turistas na prática turística, formula-se o seguinte objetivo de estudo: identificar como a mídia 

influenciou a construção de um imaginário diferenciado da cidade de Brasília, após a Copa 

FIFA 2014, contribuindo para que novos visitantes queiram conhecê-la. 

A justificativa da escolha do tema se dá pela importância do imaginário na construção 

do lugar, “A construção de tematizações para o Turismo parte, então, de tais sentimentos, que 

podem alimentar roteirizações” (CISNE e GASTAL, 2011), partindo da ideia de que as 

roteirizações das cidades são construídas a partir de sentimentos, e que esses sentimentos 

influenciam a construção dos imaginários, percebe-se a importância destes no planejamento 

do turismo como um todo, e que devem fazer parte do processo de planejamento, pois além de 
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influenciar na construção do lugar, também determinam a qualidade da experiência que o 

turista vai obter.  

Nesse contexto, as evidências serão construídas pelo estudo de caso Brasília pós 

megaevento da Copa do Mundo em 2014.  

Os objetivos específicos então foram: 

• Identificar quais imaginários são divulgados sobre a cidade de Brasília;  

• Descrever a opinião de turistas após experiência no megaevento “Copa do mundo 

FIFA 2014” em Brasília sobre seu imaginário antes e depois da visita à cidade; 

• Analisar as pesquisas de satisfação realizadas pela SETUR/DF após a COPA do 

mundo FIFA 2014, sobre a repercussão do megaevento; 

• Verificar se houve alteração na opinião dos turistas que aqui estiveram sobre a 

imagem de Brasília, após experiência na Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014; 

O trabalho será dividido em quatro capítulos, o primeiro discorrerá sobre o referencial 

teórico, onde serão analisadas as concepções de turismo, imagens, imaginários, comunicação, 

papel da mídia na construção de opiniões, e sua contextualização com o mundo pós-moderno, 

e influência na construção do imaginário e do lugar. 

No segundo capítulo será descrito o estudo de caso- Brasília, sua história nos últimos 

anos, e como sua imagem foi sendo construída ao longo desse período recente pela mídia 

como cidade política e administrativa, quais imaginários existem sobre a cidade, e será 

apresentada a Brasília Turística. Fará parte o caminho metodológico realizado onde constarão 

as categorias utilizadas para identificar “os conteúdos” veiculados pela mídia sobre a imagem 

de Brasília durante o megaevento.  

No terceiro capítulo serão analisados os conteúdos das publicações feitas pela  internet 

no pós-megaevento (com o aplicativo TripAdvisor), buscando identificar nos turistas,  como 

ocorreu a experiência turística em Brasília, as pesquisas de demanda, e as matérias veiculadas 

nos principais jornais, sites sobre Brasília de junho a julho de 2014, no período da Copa do 

Mundo FIFA de Futebol 2014. 

No quarto serão apresentadas as considerações finais pertinentes e como ocorreu o 

aprendizado com esse trabalho monográfico. 
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1 TURISMO, IMAGENS E IMAGINÁRIOS 

 

1.1 Compreendendo a relação Turismo e Comunicação 

 

No mundo contemporâneo, viajar tornou-se um hábito para muitos. Independente do 

motivo, as pessoas se deslocam pelos territórios buscando novos lugares e novas formas de 

diversão. Nesse tocante, o turismo será tratado aqui como prática social. Como afirma Cruz 

(2000) o turismo é, antes de tudo, uma prática social, que envolve o deslocamento de pessoas 

pelo território, e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de consumo. 

Mais além de ser uma prática social, o turismo é visto também como mercado de 

serviços por ser uma prática que gera oferta e demanda. Para entender sua função na 

atualidade, é preciso discutir sua conceituação, pois, por ser um tema interdisciplinar, o 

turismo foi conceituado historicamente de forma diferenciada conforme os interesses sobre 

ele.  

A raiz tour aparece documentada em 1760 na Inglaterra. A etimologia da palavra 

permite indicar sua procedência latina tornus (torno) como substantivo, e tornare (redondear, 

tornear, girar) como verbo. A ideia de giro, de viagem circular, de volta a ponto de partida, se 

deduz, claramente, de raiz comum, que origina tornus e tornare. Parece que o turn britânico 

de 1746 (to take a turn) cedeu lugar, em 1760 ao tour que usamos de influência francesa. A 

primeira vez que é usado como título de uma obra sobre viagens a palavra tour foi em 

Londres, na obra de Henry Swinburne, intitulada Picturesque Tour Spain em 1810. Em seus 

princípios históricos, para Fuster, o conceito simples e vulgar da palavra Turismo foi 

sinônimo de “viagem por prazer”. (FUSTER apud MOESCH 2002) 

Um dos conceitos mais adotado é o da OMT (Organização Mundial do Turismo) que 

conceitua o turismo como “o conjunto das atividades que as pessoas realizam durante viagens 

e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, 

com finalidade de lazer, negócios ou outras” (OMT apud MTur, 2010). Portanto, para a OMT, 

o turismo é caracterizado pelas atividades que são realizadas longe do seu local de moradia. O 

turismo, ainda, pode ser conceituado no viés de suas segmentações, pois ele pode ser 

segmentado segundo a oferta turística do local, ou pela sua demanda; podendo ser turismo de 

lazer, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, turismo cultural, turismo de 

aventura, turismo de natureza, ecoturismo, entre outros, dependendo da motivação e da oferta, 
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mas não é de interesse do trabalho entrar nas segmentações do turismo e explicá-las, o que é 

importante aqui é ressaltar essa segmentação, e lembrar que no estudo de caso será analisado 

o megaevento Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, que entra na segmentação de turismo 

de eventos. 

Em seu site, Mario Carlos Beni conceitua turismo de uma forma mais abrangente: 

 
Turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, 
onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica e científica, que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, 
de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito 
por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a 
compra de bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 
equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos.1 

 

Uma conceituação no campo idealista é a de De La Torre : 

 
O Turismo é um fenômeno social, que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural (DE LA TORRE, apud Moesch 2002). 

 

MOESCH (2002) ainda, ao trazer turismo e seus significados, analisa outros 

elementos envolvidos no sistema do Turismo, como os sujeitos produtores dessas 

complexidades, levando-nos a refletir que, antes de ser um fenômeno econômico, o turismo é 

uma experiência social que envolve pessoas que se deslocam no tempo e no espaço em busca 

de prazer e diversão que atendam não apenas as suas necessidades físicas imediatas, mas 

também a seus imaginários. Dizendo que:  

 
 
 
 
 

                                                           
1
  Mario Carlos Beni em seu site. 2009. Disponível em: https://mcbeni.wordpress.com/2009/11/10/turismo-e 

seus-conceitos/) 
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Compreender a problemática do desenvolvimento crescente do turismo é 
considerar que ele é um fenômeno interdisciplinar, desconsiderar sua 
interdisciplinaridade, principalmente como relação intercultural possível de 
interferir e atribuir novas relações e códigos, diferentes daqueles produzidos 
e distribuídos em seres, segundo identidades, reconhecidas e reconhecíveis 
em grupos previamente rotulados como nativo/visitante, 
dominado/dominado (MOESCH, 2002, p. 64). 

 

A escola portuguesa, sustentada pelas obras de Baptista, define o Turismo pelo 

conceito de turista, onde o turista é um indivíduo em viagem cuja decisão foi tomada com 

base em percepções, interpretações, motivações, restrições e incentivos e representam 

manifestações, atitudes relacionadas a fatores psicológicos, educacionais, culturais, técnicos, 

econômicos, sociais e políticos. A viagem envolve uma multiplicidade de agentes 

institucionais e empresariais, desde sua partida até sua volta, situação que, por isso, também 

se estende ao próprio Turismo como setor de atividade que, sendo fundamentalmente 

econômica, tem igualmente significados, implicações, relações e incidências sociais, culturais 

e ambientais. (BAPTISTA, apud MOESCH 2004). 

 
Para nós o Turismo é um campo de práticas histórico-sociais, que 
pressupõem o deslocamento do(s) Sujeito(s), em tempos e espaços, 
produzidos de forma objetiva, possibilitador de afastamentos simbólicos do 
cotidiano, coberto de subjetividades, portanto explicitadores de uma nova 
estética diante da busca do prazer (MOESCH, 2002). 

 

Martinez (apud MOESCH 2002) propõe que o objetivo fundamental do sistema 

turístico é proporcionar ao turista as condições propícias para deixarem transitoriamente o 

entorno habitual de vida na busca gratificante de experiências em lugares distintos do seu. Tal 

objetivo resulta ilegítimo se não se considerar, de maneira substancial ao sistema, que essas 

satisfações têm de ter correspondência com os benefícios para a comunidade que os recebe e 

onde se utilizam e aproveitam os recursos próprios da localidade. Toda região ou localidade 

emissora é também, ainda que o seja em diferente proporção, região ou localidade receptora.  

O turismo é uma atividade em que o centro de atenção é a pessoa: é das pessoas e para 

as pessoas. A dimensão humana deve estar sempre presente ao falar ou elaborar um destino 

turístico. A troca social que ocorre em sua prática deve ser levada em conta em todos os 

âmbitos, pois:  
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O Turismo constitui-se num fenômeno sociocultural de profundo valor 
simbólico aos sujeitos que o praticam. O sujeito turístico consome o 
Turismo, através de um processo tribal, de comunhão, de re-ligação, de 
testemunho, em um Espaço e Tempo tanto real, como virtual, desde que 
possível de convivência, de presenteísmo. O valor simbólico, perpassado 
pela Comunicação táctil deste fenômeno, reproduz-se, ideologicamente, 
quando os turistas comungam de sentimentos, reproduzidos pela divisão e, 
quando há a possibilidade de materialização do imaginário, por vezes, 
individual em sociedade (MOESCH, 2002).  
 

Além de trocas sociais, o turismo aparece também como uma importante atividade 

econômica, gerando emprego e renda nas comunidades em que se insere, por isso, pela sua 

complexidade, ele é um fenômeno econômico, cultural e social, que envolve relações 

concretas e imaginárias, através das imagens do local (GASTAL, 2005). Sendo uma 

combinação de inter-relacionamentos entre o mercado (econômico), o social e os serviços 

como um todo, produz trocas. Essas trocas que ocorrem no espaço e a presença de imagens e 

imaginários, fazem com que o turismo seja um produto e serviço, e através do marketing e 

promoção, começa a comercialização da imagem das cidades como forma de venda do 

destino, através dos meios de comunicação, que no mundo pós-moderno é quem dita o que se 

deve fazer e como fazer. 

O turismo no Brasil hoje gera expectativa nos brasileiros para um incremento da 

economia do país com geração de trabalho e renda, aumento do número de visitantes, legado 

de infraestrutura e equipamentos turísticos, pela grande mudança gerada com o megaevento 

Copa do Mundo 2014, e ainda por sediar as Olimpíadas em 2016. Hoje, o país é o destino 

líder na América do Sul e um dos dez mais importantes do mundo na realização de eventos 

internacionais, se posicionou no imaginário de latinidade e tem se distanciado da ideia de país 

exótico (BRASIL, Mtur PLANO AQUARELA 2020, 2009). Um destino que objetiva atrair 

turistas, sejam estes nacionais ou internacionais, deve oferecer uma estrutura capaz de atender 

às necessidades e demandas dos mesmos, de forma integrada com os interesses da população 

local. A realização de eventos está diretamente associada à oferta de serviços no destino 

turístico, sejam estes relacionados a transporte, hospedagem, atividades turísticas, 

comunicação, entre outras.   

 

1.2  Comunicação no Turismo e Papel da Mídia 
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O Turismo é construído por imagens e imaginários e para ser comercializado e 

vivenciado é necessário o uso de mídias para provocar nos turistas o desejo de conhecer o 

destino e não apenas com o olhar de fora, mas com experiências vivas no local. Dentro desse 

contexto vem a relação de comunicação no turismo e das mídias como forma de atrair esses 

olhares. 

A palavra comunicação vem do latim communication, e em síntese significa o 

complexo processo de compartilhar consciências, ideias e estímulos. É uma interação, onde o 

emissor (pessoa que está passando a mensagem) envia para o receptor (quem está recebendo) 

uma mensagem querendo passar alguma informação para este. Essa interação e transmissão 

de ideias, que consequentemente acontece também no turismo, têm como objetivo a 

persuasão, e geralmente quer gerar alguma mudança no, ou para o receptor. No turismo a 

comunicação tem papel fundamental ao divulgar a imagem de uma cidade, sendo ela positiva 

e negativa, podendo ser crucial no sucesso ou insucesso de uma localidade. A comunicação, 

então, é a troca de mensagens, que podem ser por linguagem e ou imagens, e por se tratar de 

uma troca ela é também um fenômeno social. O turismo faz uso da comunicação de massa, ou 

massiva, que se concretiza através dos veículos em massa, as chamadas mídias. 

(HOHLFELDT, et al 2011). Com relação ao ambiente, o processo comunicacional sofre 

interferências do ruído e a interpretação e compreensão da mensagem fica subordinada ao 

repertório (crenças, modos de ser, comportamentos) do receptor. 

A comunicação, em geral, é utilizada por meio dos veículos de comunicação, e são os 

meios que o emissor usa para passar alguma informação ao receptor. No caso do turismo, por 

ele ser um produto intangível, que só é visto quando na sua consumação, e não tem como 

experimentar ou “testar” antes, trata-se de uma atividade em que se deve priorizar a forma de 

comunicação do destino para com os turistas, para que estes possam confiar e desejar estar no 

destino. A comunicação deve ser clara e fiel ao destino. A mídia e a comunicação no turismo 

geram maior visibilidade ao destino, sendo componentes importantes no marketing e 

promoção, atendendo as necessidades da demanda turística e fazendo propaganda eficaz, 

usando das próprias potencialidades do destino. As mídias no turismo fazem uso de veículos 

para a massa em geral, que nesse sentido é constituída por um conjunto de indivíduos que são 

substancialmente iguais (para os veículos de mídias), não distinguíveis, mesmo se provêm de 

ambientes diversos. E essas (massa) são expostas a mensagens, conteúdos, eventos, que vão 

além de suas experiências. Se as mensagens da propaganda conseguem atingir os indivíduos 

da massa, o alvo é alcançado, e a propaganda obtém sucesso. (MOESCH, 2002) 
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Para obter esse sucesso, o turismo faz o uso de marketing e sua administração, e no 

destino além das propagandas convencionais usadas pelo próprio local, as imagens das 

localidades são muito influenciadas pelas paisagens criadas, geralmente no cinema, na 

televisão, na internet, nas músicas e até por artistas populares e celebridades (KOTLER, 

1994), fazendo com que o marketing se torne mais importante e um olhar específico para esse 

tema seja cada vez mais crucial para a promoção de um destino turístico e assim a criação de 

uma marca do lugar, sendo uma vantagem competitiva de um destino. A sua imagem ser 

conhecida e propagada nos lugares, então, gera a criação e o fortalecimento de uma marca 

destino, que  é uma das formas eficientes do marketing promover o local turístico. 

Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto (ou 

serviço), em função do consumidor, visando sempre maximizar o consumo e  minimizar os 

preços, segundo Gracioso (1971 apud: MOESCH). Já para Pinho (2001) a meta do marketing 

é facilitar as trocas para que se aumente a satisfação de todas as partes envolvidas. Além de, 

sempre que puder, superar as expectativas dos clientes ou dos turistas, no caso do turismo.  O 

marketing no turismo visa passar de melhor forma e mais eficaz a imagem de um destino, 

fazendo um estudo de oferta e demanda, das potencialidades do destino e o que ele tem de 

melhor para oferecer, para assim criar uma marca e imagem condizentes com o que o destino 

é.  A criação de uma imagem eficiente tem que ter coerência entre o marketing, a publicidade 

e o local, seu êxito está diretamente relacionado à capacidade de conhecer as motivações e os 

desejos dos agentes sociais para envolvê-los e mobilizá-los. (MENEGHETTI, apud 

MOESCH 2002).  

Outra definição importante de marketing é a de Kotler (1994), que o define como “um 

processo social pelo qual os indivíduos e grupos obtém o que precisam e desejam, através da 

criação e do intercâmbio de produtos e serviços com outros”. Cooper (2007) concorda com 

essa conceituação e ainda diz que o marketing deve dar ênfase nos desejos e na identificação 

das diferentes necessidades do consumidor, e no caso do turismo, que seja o oferecimento de 

um produto turístico cujas experiências apresentem conjunto de satisfações que são 

preferíveis à dos concorrentes, no caso de outros destinos. Além disso, no marketing é 

trabalhado o conceito de que o valor tem que ser otimizado, os destinos nesse sentido têm que 

achar formas de serem eficientes na sua gerência e construir o valor do produto, isso inclui 

que os visitantes e turistas devem perceber a qualidade, o preço e a imagem do destino e 

terem a percepção de que vale a pena o preço que se paga pelo que o destino oferece. Dessa 

maneira, o marketing deve ser planejado e gerido para passar qualidade tanto na promoção do 
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local que será “vendido”, assim como na qualidade de serviços e infraestrutura da cidade para 

que esse valor seja percebido e sua imagem e marca fortalecida como destino turístico. 

Esse processo de marketing e sua gestão oferecem ao destino e às organizações as 

ferramentas eficazes para comunicar-se com seu mercado-alvo. Como cada vez mais as 

demandas estão se tornando mais exigentes, percebe-se a necessidade de um estudo 

aprofundado da demanda e o marketing ganha cada vez mais um papel fundamental e é um 

aliado para construir e posicionar uma imagem do destino, pois para o turismo a imagem do 

local é algo que pode construir ou “desconstruir” seu posicionamento na atividade, por isso da 

importância de um marketing para sua promoção. 

Apesar de toda a questão econômica e estratégica presente nas atividades turísticas, 

John Urry (1990) fala ainda sobre a importância que se dá ao reconhecimento das atrações 

disponíveis, ao desenvolvimento de um plano de ação e à organização de um marketing 

condizente com o nicho de mercado que se possa encontrar – é interessante pensar de maneira 

mais culturalista nos dois lados: o do turista e o do local visitado. Dessa maneira, ao se 

planejar um plano de marketing e uma marca do destino, é necessário levar em conta os 

imaginários dos turistas, o que eles desejam ou as imagens que eles percebem da cidade, sem 

perder a cultura e identidade do local. 

Com isso, percebe-se que o turismo se apropria das imagens já construídas através das 

mídias, o imaginário turístico sobre as mais diversas localidades. Portanto, nesse sentido, a 

imagem do destino turístico pode ser criada e reinventada por uma série de fatores, tais como: 

um plano estratégico de promoção e marketing da cidade, a propagação da marca do destino, 

a forte exposição da cidade na mídia, a realização de megaeventos, entre outros. O destino 

assim pode se apropriar desses recursos e da melhor maneira gerir essa exposição para que o 

destino seja divulgado de forma positiva.  

 

1.3 Imaginários na Construção dos Destinos Turísticos 

 

Molina (2003) discorre sobre como é o conceito de turismo e sua investigação 

científica, dizendo que mesmo na academia as investigações se concentram mais sobre as 

manifestações do turismo, o consumo do turista, as políticas de promoção e desenvolvimento, 

não explicando o porquê dessas manifestações. Demonstra-se maior preocupação por obter 
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resultados significativos e relações causais do que entender o motivo dessas manifestações. 

Os imaginários são importantes para entender as manifestações e diferenciações nos olhares 

dos visitantes e turistas. 

Nesse contexto, os imaginários são produzidos pelos olhares, olhares que nós, como 

turistas, lançamos sobre aquilo que está à nossa volta, ou o que encontramos. URRY (1999), 

diz que esse olhar é organizado e sistematizado, e que mesmo que esse olhar seja 

simplesmente para “produção” do prazer, que no caso é o turismo, existem inúmeros 

profissionais por trás, que trabalham para influenciar a construção desse nosso olhar enquanto 

turistas.  

 URRY (1999) diz que o olhar que o turista tem sobre os lugares não é universal, ele 

varia de acordo com suas experiências sociais, e ao escolher algum lugar para ser visitado, o 

turista leva em conta suas expectativas e fantasias, que envolvem prazeres e sentimentos 

diferenciados que são alimentadas por práticas não turísticas como: cinema, televisão, cartões 

postais, vídeos, enfim, toda uma mídia que trabalha para a construção desse olhar e desse 

imaginário para atraí-lo para si. A imagem do local é uma das características determinantes na 

hora de se escolher um destino, por isso o turismo se utiliza de mídias para atrair olhares para 

a cidade. Sendo assim, o turista, antes de estar no local, já tem um sentimento, uma ideia, uma 

imagem, um imaginário da localização a ser visitada. É daí que o marketing se apropria para 

trabalhar o destino.  

Essa apropriação do marketing para atrair turistas para o local turístico pode fazer 

alterações no que se refere à realidade do destino fazendo com que a cidade seja uma 

encenação, se moldando ao que o turista deseja. Acabam desenvolvendo uma atração turística 

construída de acordo com a reação de cada olhar, não só para se proteger o cotidiano das 

pessoas, mas para tirar vantagem lucrativa (URRY, 1999).   

O turismo, portanto, é um fenômeno complexo, por trazer diversidade em vários 

âmbitos, e por ser influenciado tanto pelos fixos da cidade (infraestrutura urbana, hotéis, 

atrativos naturais), quanto pelos fluxos (cultura, pessoas, gastronomia, paisagem), sendo estes 

mais alimentados pelos imaginários. Mas o que seriam esses imaginários?  

 
Imaginários porque as pessoas terão sentimentos, alimentados pelas amplas e 
diversificadas redes de informação, que as levarão a achar um local 
‘romântico’ outro ‘perigoso’, outro‘bonito’, outro ‘civilizado’. A esses 
sentimentos construídos em relação a locais (e, porque não pessoas?) temos 
chamado de imaginários. (GASTAL, 2005, p. 13). 
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Os imaginários no âmbito do turismo de acordo com GASTAL (2005) são 

influenciados por imagens, que na sua aplicação significa visualidade concreta.  

Para Kotler (1994), a imagem de um local seria o resultado da soma de crenças, ideias 

e impressões que as pessoas têm dele. Elas são produto de uma mente que tenta processar e 

“tirar a essência“ de uma série de dados sobre um local. Ou seja, pelos meios de comunicação 

disponíveis, o turista, antes de visitar o local, já tem imagens desse destino, por meio de 

fotografias, filmes, músicas, cartões postais, ou até mesmo de experiência de outras pessoas e 

dessas informações, se criam imagens individuais sobre o local que podem ser positivas ou 

não.  

 KOTLER (1994) diz ainda que a imagem que as pessoas têm a respeito de um local 

não revela necessariamente suas atitudes em relação a ele, pois elas têm atitudes e reações 

diferentes a cada ideia. Com isso infere-se que cada pessoa difere em seus modos de entender 

algumas comunicações e de imaginar aquele conteúdo proposto, por isso o processo 

comunicacional é considerado complexo, e o entendimento da mensagem vai depender tanto 

do emissor quanto do receptor, cada qual criando uma imagem da comunicação que lhe é 

transmitida. 

Imagem é a visualidade de algo, aquilo que se vê de forma concreta. As imagens 

podem ser representativas – aquelas que registram realisticamente aspectos figurativos dos 

objetos – e não representativas ou abstratas; aquelas que proporcionam uma percepção 

(ZUNZUNEGUI apud GASTAL 2005). As imagens apresentam-se como uma simplificação 

de várias associações e informações ligadas ao local. Elas são produto de uma mente que tenta 

processar e “tirar a essência” de uma série de dados sobre um local. (KOTLER, 1994). 

A imagem de um local é um determinante básico de como as pessoas irão reagir à 

localidade, mostrando a importância da gestão e planejamento da imagem que um destino vai 

passar para os turistas. As imagens, ou imaginários, são um dos dados que podem mais 

contribuir na informação de um destino, podendo também contribuir de forma decisiva em 

sua atividade, pois é nos imaginários que se concentram os sentimentos, desejos e as 

necessidades pessoais (GASTAL, 2005). Esses imaginários podem ser alimentados por 

técnicas de publicidade e marketing. Gastal (2005) argumenta que nestas circunstâncias 

produto e imaginário são apresentados para o mercado como um todo indissociável.  
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Tudo que é próprio de um indivíduo enquanto tal constitui o seu imaginário pessoal ou 

individual. Apesar do equipamento mental de que um indivíduo pode servir-se, ele reage ao 

real em função de seus fantasmas, da sua maneira pessoal de metamorfosear, o que faz parte 

de sua exterioridade. Segundo Lacan (apud MOESH 2002) o indivíduo é levado a forçar o 

real e a transformá-lo em realidade. Esta realidade assume a forma do simbólico ou 

imaginário. No caso do imaginário, trata-se da nossa maneira pessoal de reagir à interpretação 

e à conceitualização do mundo exterior.2 

Dessa forma, percebe-se que o turismo envolve devaneios e expectativa de novas e 

diferentes experiências que não são autônomas, mas, sim, construídas e mantidas também por 

outras práticas não-turísticas, como o cinema, a televisão, a literatura, as revistas, os discos e 

os vídeos. Estar em outro lugar e vivenciar essa experiência seria diferenciar o ordinário do 

extraordinário (URRY, 1990). Com isso, entende-se que os sentimentos e as impressões ao se 

viajar não são unificadas e universais, e que o ato turístico muitas vezes envolve a mudança 

de local, o cruzamento de fronteiras e experiências fora daquilo que é habitual àquele 

indivíduo (URRY, 1990). Motivos pelos quais os imaginários são construídos também pela 

mídia e pelas influências de experiências ainda não turísticas somadas à própria experiência 

no local pelo turista, esses imaginários podem ser firmados ou frustrados, quando da visitação  

do destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Material digital da aula: Bases Epistemológicas do turismo.  Mestrado Profissional em Turismo, Professora 
Doutora: Marutschuka Moesch. CET/UNB 2014. 
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2 CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA (HISTÓRICO) CIDADE  
PATRIMÔNIO MUNDIAL 
 

2.1 Percurso Metodológico 

 

No segundo capítulo será descrito o estudo de caso- Brasília, sua história nos últimos 

anos e como sua imagem foi construída ao longo desse período recente pela mídia como 

cidade política e administrativa, e será apresentada a Brasília Turística. Farão parte desse 

caminho metodológico as categorias utilizadas para identificar “os conteúdos” veiculados pela 

mídia sobre a imagem de Brasília durante o megaevento.  

A partir dos objetivos dos estudos, a devida monografia tem como estratégia 

metodológica a abordagem exploratória e qualitativa, como processo de reflexão e análise da 

realidade pela utilização de métodos e técnicas para compreensão do objeto de estudo, pois se 

utiliza de pesquisa bibliográfica e documental para levantamentos de dados para análise. Esse 

tipo de abordagem facilita analisar e descrever a complexidade dos problemas e hipóteses, e 

compreender o objeto de estudo.  Dessa forma, captando não só a aparência do fenômeno 

como, também, sua essência: “busca, porém, as causas da existência dele, procurando explicar 

sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que terão 

para a vida humana”. (TRIVIÑOS 1987, p. 129). 

 Sendo assim, o estudo de caso será o principal método utilizado para análise e 

compreensão do problema do projeto. Segundo Triviños (1987, p. 137) o estudo de caso é 

considerado:  

 
uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Esta definição determina suas características que são dadas 
por duas circunstâncias, principalmente. Por um lado, a natureza e 
abrangência da unidade. Esta pode ser um sujeito. 

 

 Essa análise tem um caráter de conhecimento, tendo como objetivo conhecer suas 

variáveis, e o contexto em que se está inserido para responder ao problema da pesquisa. Nesse 

sentido, como forma de análise da imagem do destino Brasília após o megaevento Copa do 

Mundo de Futebol Fifa 2014, as ferramentas utilizadas para estudo de caso foram a internet, 

pesquisas de segunda mão, e o levantamento bibliográfico para entendimento e 

contextualização do estudo de caso Brasília.  
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Dessa forma, a pesquisa irá se apoiar nos dados obtidos pelo observatório da 

SETUR/DF disponibilizados via internet, para analisar a imagem do destino Brasília após o 

megaevento e ainda os comentários e noticiários para estudo do resultado do megaevento 

Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014. Também foram utilizados os comentários e 

avaliações dos turistas no aplicativo TripAdvisor. Todos buscando analisar o legado da 

imagem.  

Para conseguir fazer uma análise da diferença da imagem de Brasília após a 

experiência no megaevento, foi analisado no 2.4 do trabalho, a imagem da cidade transmitida 

pela mídia e pelo sendo comum, observados no estudo de Teixeira (2011), como forma de 

conseguir medir a percepção que se tinha de Brasília e como foi alterada no megaevento Copa 

do Mundo FIFA 2014. 

O TripAdvisor é uma ferramenta da internet disponibilizada para usuários de 

equipamentos de serviços e atrativos da cidade, que possibilita avaliação de forma direta do 

turista em relação ao destino, onde ele expõe sua opinião sobre o equipamento, podendo ser 

restaurante, atrativos, hotéis e toda a estrutura que a cidade oferece. Nesse sentido a pesquisa 

se baseou nas avaliações dos atrativos turísticos mais visitados, e os hotéis mais próximos do 

Estádio Nacional, onde ocorreram os jogos. As avaliações pesquisadas foram feitas de junho a 

agosto de 2014, no período do megaevento copa do mundo FIFA 2014.  

 

2.2 Conceitos Operatórios 

 

Os conceitos utilizados para apoio e para referência no trabalho foram os de turismo, 

imaginário turístico, imagem, comunicação, marketing e destino turístico, usados para 

interpretar os achados de imagem do destino, no caso Brasília. 

Para buscar responder ao problema da pesquisa, e atingir os objetivos definidos, 

primeiramente o conceito de turismo será retomado como uma prática social, que envolve 

trocas e experiências no território, produzindo espaços e onde estão envolvidos atores, 

comunidade local, por isso uma prática social e, além disso, de alto grau de complexidade, 

segundo Moesh (2002). O turismo se apropria de usos de território, de telecomunicações, 

estruturas e instalações das cidades, dos suportes, dos atrativos, da comunicação, entre outros, 
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sendo este último de alto grau de importância, pois é através da comunicação que o destino se 

publiciza. 

Comunicar é servir-se daquilo que se tem em comum. (MAFFESOLI, 1995). A 

comunicação favorece a percepção do coletivo e as trocas, criando, dessa maneira, uma nova 

ordem social, valorizando a interação, e passando uma emoção em comum; como os 

sentimentos, ou chamados imaginários. Portanto, a comunicação deve ser eficaz e bem 

planejada para se mostrar uma imagem positiva do destino, e, consequentemente, fazer com 

que se criem emoções, sentimentos e desejos para se conhecer o local. 

Importante ressaltar que a comunicação dentro do turismo precisa utilizar-se de meios 

para gerir de melhor forma e bem planejada a imagem do destino, e isso se constrói através do 

marketing. Marketing (KOTLER, apud COOPER 2007) “é um processo social pelo qual os 

indivíduos e grupos obtém o que precisam e desejam, através da criação e do intercâmbio com 

outros.” Para o autor, o gerenciamento de marketing é a arte e a ciência de escolher os 

mercados-alvos e conquistar, manter e aumentar os clientes através da criação, do 

fornecimento e da comunicação de um valor superior de cliente. Podem ser as ferramentas 

que são utilizadas para melhor vender a imagem de um produto, focando os pontos positivos e 

sendo fiel à realidade.  

O planejamento do marketing no turismo é essencial para uma boa promoção do 

destino e a estabilidade de sua imagem que é veiculada. Por isso, no turismo é importante que 

se tenha um gerenciamento de marketing, ao tratar e consolidar uma marca positiva para o 

destino, fazendo com que o destino se torne conhecido, através de uma boa imagem, 

construída pelos serviços de informações.  

Imagem é a visualidade concreta de algo. As imagens podem ser representativas – 

aquelas que registram realisticamente aspectos figurativos dos objetos – e não representativas 

ou abstratas; aquelas que proporcionam uma percepção (ZUNZUNEGUI apud GASTAL 

2005). A imagem dos destinos turísticos e seu papel no processo de escolha de um destino são 

essenciais para os planejadores do turismo. A criação e consolidação da imagem podem ser 

catalisadoras de outras mudanças nos destinos turísticos. Kotler (apud GASTAL 2005) define 

a imagem do destino como: 
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O conjunto de crenças e impressões que as pessoas possuem sobre lugares. 
Imagens representam a simplificação de uma grande quantidade de 
associações e informações relacionadas a um lugar. Elas são um produto da 
mente que tenta processar informações essenciais de uma grande quantidade 
de dados sobre um lugar.  

 

Mafessoli afirma que “O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma 

construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável” 3. Dessa 

forma observa-se que imaginário turístico são as imaginações e sentimentos que o turista tem, 

e se mantém ambígua por não saber ainda se esse imaginário será confirmado ou frustrado 

quando na experiência do destino. 

Brasília é considerada destino turístico neste estudo, por se tratar de um destino que 

recebe fluxo advindo das atividades turísticas, envolvendo todos os componentes do Sistema 

Turístico - SISTUR (BENI, 2001). O destino é considerado turístico considerando a 

existência da demanda pelo destino que consequentemente impulsiona a disponibilização da 

oferta turística, como serviços e equipamentos de suporte do turismo, além de a cidade  

possuir uma oferta de atrativos turísticos, voltados para o turismo cívico e arquitetônico, por 

tratar-se de uma cidade planejada. 

No destino turístico se encontram os atrativos e bens turísticos que motivarão a 

viagem (paisagem, monumentos, atrativos naturais e/ou culturais, eventos, entre outros), em 

conjunto com os serviços turísticos (hospedagem, alimentação, transporte, entretenimento) 

destinados à satisfação das motivações, necessidades e preferências do turista, dados a um 

determinado preço, constituindo um produto turístico. Na dinâmica do mercado são os canais 

de distribuição que irão fazer com que o produto turístico chegue ao consumidor final, o 

turista. Esses produtos turísticos e o destino são comercializados através das mídias e do setor 

de telecomunicações, que interliga cada vez mais o destino ao turista, o consumidor final. 

 

2.3 Histórico de Brasília 

 

Brasília é uma cidade recente e que vem construindo sua identidade ao longo dos anos. 

A cidade é o centro político do Brasil, sendo a capital do país, sede do governo do Distrito 

                                                           
3 Entrevista: Mafessoli In: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3123/2395 
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Federal e palco das decisões políticas, administrativas e econômicas, além de ter o título de 

Patrimônio Mundial Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1987. Brasília foi tombada 

como patrimônio com base em dois dos critérios definidos pela Convenção do Patrimônio 

Mundial: (i) obra prima do gênio criativo humano e (iv) conjunto arquitetural que ilustra 

período significativo da história humana. A cidade destaca-se, em todo o mundo, pela 

aplicação dos princípios da Carta de Atenas (1943), integrada a uma estratégia de 

desenvolvimento e autoafirmação nacional. Representou, na trajetória da implementação da 

Convenção, algo totalmente novo, ou seja, a primeira representação do Movimento Moderno 

no urbanismo e na arquitetura a ser inscrita na Lista da UNESCO. (SETUR/DF: GOVERNO 

DO DISTRITO FEDERAL 2014) 

 

 

Figura 1 Imagem da Construção de Brasília 
Fonte: Arquivo Público do DF (1957) 

 

A cidade está localizada na região Centro-Oeste do país no Planalto Central. Foi 

fundada em 21 de abril de 1960, mas a construção teve início em 1956 no governo de 

Juscelino Kubitschek, que tinha como meta de governo o desenvolvimento e integração do 

país, prometendo criar Brasília no seu primeiro mandato, como aconteceu, e Brasília, a nova 

capital, foi inaugurada 3 anos e 4 meses após o início do governo. A cidade tinha como 

objetivo ser símbolo de desenvolvimento e modernidade para promover a integração nacional, 

desenvolvimento e povoamento do interior do país, e foi mais. Hoje ela constitui síntese e 

materialização do pensamento e da prática do urbanismo do século XX, além de ser 
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considerado alto padrão de qualidade de vida proporcionado por sua concepção urbana em 

todo o DF. (SETUR/DF: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 2014) 

O Distrito Federal cumpre o papel de estado da federação, mas se configura de forma 

diferente e não tem nenhum município. Ele é composto por 31 Regiões Administrativas, o 

Plano Piloto e as chamadas cidades-satélites. Por isso a maioria das pessoas considera Brasília 

apenas o Plano Piloto, a cidade construída inicialmente como plano de Lucio Costa e não o 

Distrito Federal como um todo. O DF todo possui 2.852.372 habitantes (CODEPLAN 2014 

apud SETUR) e uma área total de 5.779,99 Km².  

 

 

Figura 2 Brasília 
Fonte: Renato Araujo / Abr / site: EBC 

 

A população é maioria formada por migrantes, sendo grande parte do Nordeste, visto 

que para participar da construção de Brasília vieram trabalhadores de todo o país. Hoje, com 

55 anos de idade, a cidade forma seus primeiros “pioneiros” nascidos realmente aqui, e vem 

se consolidando, formando sua própria identidade cultural. Ao longo dos anos continuou 

atraindo imigrantes por ser o centro administrativo e pelo serviço público. Hoje os moradores 

de Brasília e do entorno detêm a maior renda per capita do país. 

Seu bioma cerrado toma conta da paisagem de Brasília, tornando o verde naturalmente 

uma marca e símbolo da cidade, além de seu conjunto arquitetônico formado com obras e 
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monumentos do renomado arquiteto Oscar Niemayer e grandes obras de outros arquitetos e 

artistas em sua composição urbanística. Brasília é considerada por muitos uma cidade 

bucólica, quieta. Por ser planejado, o Plano Piloto é dividido em setores e as quadras são 

todas iguais e de mesmo formato, além de ser uma cidade feita para andar de carro, por isso, 

muitas vezes, ela passa uma imagem de não hospitaleira e de cidade fria, pela racionalidade e 

misterioso projeto de Lucio Costa e Oscar Niemayer, como obervado: 

  
É assim que, sendo monumental, é também cômoda, eficiente e íntima. É ao 
mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional... 
Brasília, capital aérea e rodoviária; cidade-parque. Sonho arqui-secular do 
Patriarca. (Lucio Costa, Relatório do Plano Piloto de Brasília, IPHAN, 1991, 
p.34). 

 

Hoje, Brasília, com suas regiões administrativas e centros de influência, é um lugar  

diferentemente do que alguns imaginavam, quando diziam que sua construção havia sido feita 

para ocupar um papel administrativo no país e que ela estaria condenada a ser apenas uma 

cidade pequena com uma função específica (MIZUNO, 2013). Além disso, agora estamos 

presenciando o início da formação de uma população brasiliense de nascimento. A PNAD 

(2009)4 revelou que quase metade dos que vivem na capital já são nela nascidos, uma 

mudança importante no processo de construção identitária da cidade. 

A Brasília de hoje é ainda jovem, a cidade que começou com uma imagem bem 

definida por seus criadores do que deveria ser para o Brasil, hoje constitui uma verdadeira 

profusão de imaginários para as pessoas que ainda não a conhecem, que são distintas na visão 

de quem a conhece pela experiência territorial in locus. (MIZUNO, 2013) 

O turismo em Brasília ainda se encontra em seu estágio inicial se considerarmos o 

potencial turístico da cidade. Com atrativos variados como os Museus, a Catedral, o 

Congresso Nacional e toda sua arquitetura de Oscar Niemayer projetada nos edifícios da 

cidade de Brasília, além de suas cachoeiras e ecoturismo no entorno da Capital é possível 

explorar vários segmentos turísticos, como, por exemplo, os turismos cultural, cívico, de 

negócios e eventos, místico, gastronômico, entre outros. Para dar uma visão geral do turismo 

brasiliense, é importante ressaltar a onda de eventos internacionais de grande porte que 

ocorreram e que ainda ocorrerão no país nos próximos anos, sabendo que o grande segmento 

                                                           
4 ⁰ Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, volume 30, ano 2009, realizada pelo IBGE.  
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na área de turismo no DF é o de Negócios e Eventos. Em 2012 Brasília ocupou a 3ª posição 

dentre as cidades que mais sediaram eventos internacionais no Brasil, estando atrás apenas de 

Rio de Janeiro e São Paulo, segundo ranking da ICCA (2012) (International Congress & 

Convention Association). Segundo a Pesquisa de Perfil e Satisfação do Turista do Distrito 

Federal (OTDF, 2013), a ocupação hoteleira de Brasília é maior durante a semana, período 

que os viajantes de negócios permanecem no destino, e menor nos finais de semana. 

Atualmente a cidade possui uma agenda consolidada de eventos internacionais para os 

próximos cinco anos (SETUR/DF, 2013), o que faz com que o DF em seu planejamento 

aproveite da melhor forma a divulgação e o fluxo de pessoas que se movimentarão dentro do 

território nacional. Em documento sobre resultados de gestão 2011–2014 da (SETUR/DF 

2014), o órgão propõe para os próximos anos o reposicionamento do Distrito Federal como 

capital do entretenimento e turismo de eventos e sugere a implantação de um programa de 

turismo cívico em âmbito nacional. Nesse sentido, fica evidente a prioridade do governo local 

quanto à oferta turística do destino Brasília e a importância de posicionar Brasília como 

destino turístico. 

As atividades relacionadas ao turismo no Distrito Federal são responsáveis por 2,5% 

do PIB distrital (OTDF, 2013). No caso de Brasília, a Copa das Confederações e a Copa do 

Mundo de Futebol FIFA de 2014 funcionaram como pontos chave para guiar as estratégias e 

impulsionar o turismo na capital, segundo a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (2014) 

foram grandes eventos que conseguiram mostrar Brasília como potencial turístico, conforme 

observado nos estudos que serão analisados no capítulo 3. 

 

2.4 Imaginários e narrativos da cidade de Brasília 

 

Como apresentado, Brasília é a capital do país, sendo palco da administração pública e 

por muitas vezes das configurações políticas que acontecem no país, que abarcam muitos 

conflitos de interesse, escândalos, e consequentemente, por ser o palco desses acontecimentos 

lhe acarreta uma imagem pública de que a capital é uma cidade fria e corrupta.  

Como citado por Gomes (2008) Bridge e Watson observam que, o imaginário público 

sobre as cidades é, ele mesmo, construído tanto pelas práticas vividas como pelas 

representações mediáticas. Existem ainda diferenças entre a seleção do conjunto de 

representações exibidas como identitárias de uma cidade presentes na narrativa de seus órgãos 
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oficiais de turismo e as representações culturais acerca deste local observadas por parte de 

turistas e moradores, baseadas tanto em um imaginário prévio quanto na experiência territorial 

em si.  

Nesse sentido observa-se que a mídia e os acontecimentos políticos transcorridos em 

Brasília têm um importante poder em construir ou desconstruir uma imagem como destino 

turístico, por isso é de suma importância que o destino saiba planejar sua campanha de 

marketing. Ao que pode converter o que foi construído pelas mídias, soma-se uma promoção 

do destino eficaz, que consiga manter uma marca forte para não sofrer perdas quando alguns 

acontecimentos políticos, noticiários e até cenas de filmes, séries ou outra mídia a 

desconstruírem. 

Brasília, por ser a capital do país, sofre muita repercussão negativa.  As pessoas tem 

uma imagem negativa da cidade, apesar dos monumentos e da arquitetura chamar atenção, o 

que fica no imaginário são as notícias sobre corrupções e escândalos políticos. Nesse sentido, 

a mídia se aproveitou muitas vezes desses noticiários para reforçar essa imagem, como, por 

exemplo, é possível citar algumas, como uma série televisiva que foi transmitida em uma 

grande rede da televisão brasileira, onde a trama acontecia em Brasília, e o que a série 

transmitia era Brasília envolta em uma rede de traições, mentiras, roubos e corrupções5. Outro 

estereótipo que é percebido de Brasília é que as pessoas que aqui moram, trabalham na sua 

totalidade com política e são de classe social alta, sendo uma cidade onde circula muito 

dinheiro e muita corrupção, e por onde viajamos, se dissermos que somos brasilienses, é 

possível perceber esse estereótipo: “que Brasília só tem gente com dinheiro, que é funcionário 

público, ou parente ou trabalha com políticos” 6. 

Ainda sobre a imagem que é construída da cidade de Brasília, Teixeira (2011) em 

estudos sobre Brasília e sua imagem, ao completar 50 anos, formulou uma lista de opiniões e 

afirmações feitas por fontes acadêmicas, midiáticas e pelo senso comum sobre a cidade: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Série da Rede Globo de Televisão que contou uma história que se passava em Brasília no ano de 2014: Felizes 
para sempre. 
6 Observações feitas em viagens pela própria autora, quando digo que sou de Brasília. 
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(1) Brasília em trabalhos acadêmicos: “Brasília não tem gente”, “Em 
Brasília somos meio estrangeiros em nossa própria terra”, “Brasília é uma 
cidade que não aceita quem não tem automóvel”, “Brasília não admite 
mistura”, “Brasília é o melhor exemplo do autoritarismo de esquerda”, 
“Ninguém é de Brasília”, “Brasília não tem identidade”, “Brasília é uma 
cidade bizarra”, “Brasília é o paradigma da amplitude”, “O brasiliense é um 
exilado”, “Brasília é um pandemônio”.  
 
(2) Brasília produzida pela mídia e por escritores em geral: “Brasília é 
uma ilha da fantasia”, “Brasília é a terra da corrupção onde vivem os 
políticos corruptos”, “Brasília é uma prisão ao ar livre”, “Brasília é o lugar 
onde o espaço mais parece com o tempo”, “Brasília é assexuada”, “Brasília é 
a paisagem da insônia”, “Brasília tem cheiro de pasta de dentes”, “Brasília é 
uma estrela estilhaçada”, “Em Brasília é sempre domingo”, “Brasília é a 
cidade mais fotogênica do mundo”.  
 
(3) Brasília pelo senso comum: “Brasília tem muito longe” (sic), “A 
arquitetura de Brasília é muito monótona, todos os edifícios parecem o 
mesmo”, “Brasília não tem calçadas, nem bares”, “Brasília é um tédio: 
Brasília não tem praia”, “Brasília não tem esquinas”, “O povo de Brasília é 
frio e seco com estranhos”. 

 

Existe um verdadeiro tsunami de estereótipos utilizados para referir-se à Brasília, 

tendo destaque: a “ilha da fantasia”, a cidade sem identidade, o antro do poder, o local de 

servidores públicos ociosos, o lugar com povo frio (CABRAL DE ARRUDA 2008) 

Apesar desses estereótipos percebidos e da mídia construir muitas vezes Brasília de 

forma negativa em seus programas e notícias, a Pesquisa de Perfil e Satisfação do Turista 

(OTDF, 2013) aborda a imagem que os turistas possuíam de Brasília antes de realizar a visita 

à capital federal, e mesmo com essas percepções pode-se observar que apesar dessas 

percepções, a imagem de Brasília turística e seus atrativos sobressaíram ao que as mídias e o 

senso comum falam. 

A equação cidade, cultura e patrimônio da cidade vai-se configurando como um 

segmento turístico em plena expansão e com um poder de sedução enorme, tanto para 

consumidores e viajantes, como para os poderes públicos e os investidores no território 

urbano, e hoje constitui uma verdadeira profusão de representações, que são distintas na visão 

de quem realmente conhece a cidade, incluindo a experiência territorial, e na visão de quem 

apenas a “conhece” se utilizando de meios de comunicação e demais referências não-

turísticas.  
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3 INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO DA CIDADE D E 

BRASÍLIA  
 

Ao analisar os conteúdos das publicações feitas pela internet no pós-megaevento Copa 

do Mundo FIFA 2014, pelo aplicativo TripAdvisor foram levantadas as opiniões dos turistas 

que visitaram Brasília, entre o período de junho e agosto de 2014, o que permitiu verificar 

suas concepções sobre a imagem do destino.  

A Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 foi uma oportunidade única para criar 

condições de fortalecimento ao sistema local de Brasília, agregando valor e novos atributos à 

oferta tradicional do destino, aprimorando os serviços do trade turístico. O processo de 

publicização global utiliza-se do megaevento como uma vitrine divulgando as qualidades do 

destino, mas também ao permitir a experiência in loco pode ser um espaço de avaliação entre 

o planejado e executado por parte dos gestores públicos e do setor empresarial envolvido. O 

potencial de benefícios a curto e longo prazo a partir do legado do megaevento vai para além 

do período da sua ocorrência, recorte temporal de interesse desse estudo e será percebido ao 

longo dos próximos anos. 

Nesse sentido, em primeiro momento foram analisados os estudos e pesquisas de 

demanda do Observatório do Turismo, disponibilizados pela Secretaria de Turismo do DF, 

para entender como foi construída a imagem do destino, somada à análise das opiniões dos 

turistas pelo TripAdvisor.  Antes de entrar na discussão da imagem que é construída e que os 

turistas têm de Brasília a partir dos estudos de demanda e satisfação do SETUR/DF (2013 e 

2014), é importante ressaltar de qual Brasília estamos falando. Pois como citado, o Distrito 

Federal é constituído pelo Plano Piloto e pelas outras Regiões Administrativas, anteriormente 

chamadas de cidades satélites. Para fins de discussão da imagem turística, apesar de algumas 

Regiões Administrativas possuírem feiras, artefatos e alguns atrativos que podem vir a ser 

turísticos e chamam atenção dos visitantes, neste trabalho para fim acadêmico, faço um 

recorte de Brasília e a imagem que é construída apenas pelo Plano Piloto e a área do 

tombamento como patrimônio, pois lá esta a arquitetura e monumentos de Oscar Niemayer, os 

museus, a esplanada dos Ministérios, o Estádio Nacional e toda a cúpula do poder político e 

os atrativos mais visitados.  

Os autores atentam para as imagens que as pessoas criam do país, ativadas pela 

simples lembrança do nome, mesmo quando essa não é conscientemente gerenciada como 
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uma marca. Essa situação pode ocorrer pela disseminação de estereótipos conforme 

mencionado, vinculação do lugar com cenas de filmes, influência da mídia ou pela 

repercussão do país ao sediar grandes eventos, por exemplo. Portanto, a imagem do destino 

turístico pode ser criada e reinventada por uma série de fatores, tais como: um plano 

estratégico de promoção e marketing da cidade, a criação de novos atrativos, propagação da 

marca do destino pelos próprios residentes, a forte exposição da cidade na mídia, a realização 

de megaeventos, entre outros. Brasília, através da exposição pelo megaevento, pode se 

reinventar e se impor como destino. 

 

3.1 As percepções da experiência dos turistas na cidade de Brasília  

 

Buscando identificar como ocorre a experiência turística em Brasília, a análise utilizou 

as pesquisas de demanda, pesquisas pós-copa da SETUR/DF, as matérias veiculadas nos 

jornais online e site sobre Brasília no período da ocorrência da Copa do mundo FIFA 2014. 

As pesquisas realizadas pelo Observatório de Turismo sobre a demanda (SETUR/DF 

2013) apontam que a motivação do turista para visitar Brasília na alta temporada é liderada 

pelo setor de negócios e eventos com 35,3%, seguido pela visita a parentes e amigos 29,4%. 

Já na baixa temporada a motivação se inverte com a visita a parentes e amigos com 34,1% e 

negócios e eventos 25,8%. O meio de hospedagem utilizado de forma dominante também 

surpreende, pois em média 47% dos turistas ficam em casas de parentes e amigos, já os hotéis 

são o meio de hospedagem de em média 27% dos turistas. No entanto, a hotelaria fechou o 

ano de 2014 no período do evento com a ocupação média em torno de 62%. A arrecadação de 

Imposto Sobre Serviço - ISS no setor de turismo teve valor de R$ 48,18 milhões em 2014.  

O transporte aéreo no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek totalizou 18,146 

milhões de passageiros no período da Copa, o que representou um crescimento de 10%. Os 

desembarques internacionais também merecem destaque, foram 278.963, 18,25% a mais que 

o ano anterior. O terminal rodoviário interestadual encerrou 2014 movimentando 2,6 milhões 

de passageiros, registrando 1,3 milhões de desembarques. No período do megaevento de 

junho a julho de 2014 o levantamento feito pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal foi 

que cerca de 633 mil turistas passaram por Brasília. Deste montante, 488.903 de todos os 

estados brasileiros, e 143.743 de origem internacional. O número representa 29,18% a mais 

que a expectativa inicial projetada pelo Ministério do Turismo. Em Brasília 79% dos turistas 
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vieram de dentro do país e 18% vieram do exterior, sendo que na modalidade internacional, 

eram 29% da Colômbia, seguido de 15% da Argentina e 10% do Estados Unidos da América, 

os destinos emissores do Brasil ficaram: 14%  de São Paulo, seguidos de 10% Rio de Janeiro 

e 7% de Minas Gerais. (SETUR/DF 2014)  

Outros dados também retirados da pesquisa da SETUR/DF sobre a avaliação do 

destino foram referentes às Informações Turísticas de Brasília, 85% dos respondentes 

disseram que agradaram ou agradaram muito as sinalizações e informações sobre a cidade, e 

referente à Hospitalidade de Brasília 98% disseram que agradou ou agradou muito. O 

montante total gerado foi de 1,3 bilhão de reais. De acordo com a pesquisa de satisfação do 

turista realizada no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek pelo Observatório do 

Turismo/DF, 93% avaliaram positivamente a Copa em Brasília, que foi a 4ª cidade mais 

visitada, com 19,1%, perdendo somente para Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

A principal fonte de informação para a escolha do destino foi de 49% pela internet, 

seguido de 29% de recomendações de amigos e familiares. 98% dos respondentes pretendem 

retornar à Brasília e 83% dos respondentes avaliaram que o destino Brasília atendeu as 

expectativas (agradou ou agradou muito). 93% dos respondentes dentre os dados válidos 

afirmaram que a Organização Geral do Evento “Agradou” ou “Agradou Muito”. Em relação a 

recomendar o destino para amigos e familiares 93,14% diz que sim, que recomendaria o 

destino. 

Em relação aos atrativos as avaliações foram positivas, sendo que referente a 

sinalização nos Atrativos 67% dos respondentes avaliaram positivamente; Atendimento no 

seu Idioma 79% dos respondentes dentre os dados válidos avaliaram positivamente; 

Acessibilidade para pessoas com Mobilidade Reduzida 72% dos respondentes dentre os dados 

válidos avaliaram positivamente. O estádio foi aprovado por 99,3% dos turistas, terceiro 

maior índice (atrás apenas do Mineirão e do Castelão). Na opinião dos turistas estrangeiros, 

Brasília foi a melhor cidade-sede da Copa do Mundo. A capital federal foi considerada a mais 

segura e limpa entre as 12 capitais onde o Mundial foi realizado, de acordo com pesquisa 

realizada pelo Ministério do Turismo7.  

                                                           
7 Apresentação do Mtur; Impacto da Copa do Mundo no Brasil e em Brasília: Ministério do Turismo - José 
Francisco de Salles - Diretor de Estudos e Pesquisa. Disponível em 
<http://observatorio.setur.df.gov.br/files/6714/1080/4286/1-
_Estudo_da_Demanda_Turistica_Internacional_durante_a_Copa_do_Mundo_da_FIFA_2014.pdf> 
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A imagem de um local é um determinante básico de como as pessoas irão reagir à 

localidade, mostrando a importância da gestão e planejamento da imagem que um destino vai 

passar para os turistas. As imagens, ou imaginários, são um dos dados que podem mais 

contribuir na informação de um destino, podendo também contribuir de forma decisiva em 

sua atividade, pois é nos imaginários que se concentram os sentimentos, desejos e as 

necessidades pessoais (GASTAL, 2005). Esses imaginários podem ser alimentados por 

técnicas de publicidade e marketing. Gastal (2005) argumenta que nestas circunstâncias 

produto e imaginário são apresentados para o mercado como um todo indissociável. 

Percebendo a importância da imagem e de como se dará a reação dos turistas no destino. 

O Estádio Nacional Mané Garrincha também se destacou como uma das três arenas 

mais bem avaliadas do país. Brasília também se consolidou nacionalmente por outras 

qualidades. A capital federal teve, por exemplo, a maior aprovação dos turistas estrangeiros 

em relação à segurança pública (97,8%) e à limpeza pública (97,6%). 8 

Referente à exposição na internet e redes sociais, o estádio que teve o maior número 

de ligações feitas por celulares entre as arenas da Copa foi o Mané Garrincha: 875 mil e cerca 

de 8 milhões de fotos foram enviadas pelo celular durante os jogos da Copa. Foi o segundo 

maior número registrado. O Facebook registrou 134 mil check-ins no Mané Garrincha durante 

a Copa. O dado indica o alto número de torcedores que fizeram questão de compartilhar a 

experiência única da competição. O estádio brasiliense ficou atrás apenas do Maracanã, 

segundo ranking divulgado pela rede social, repercutindo positivamente na mídia em geral 

(COMCOPA, 2014). 

O cenário então foi positivo, e os efeitos, para além do megaevento em Brasília, se 

configuram como oportunidades para os empresários, estimulam a geração de emprego e 

renda para a população, e a geração de impostos para o governo. Espera-se que estes 

resultados positivos da imagem e do bem receber de Brasília possam ser bem aproveitados 

pelo setor e suas áreas afins, promovendo o fortalecimento do turismo e subsidiando as 

decisões do mercado e de políticas públicas. Ainda sobre os resultados, percebe-se  

Apesar de toda a questão econômica e estratégica presente nas atividades turísticas, 

John Urry (1990) fala ainda sobre a importância que se dá ao reconhecimento das atrações 

                                                           
8 Matéria da Agencia Brasília, de agosto de 2014, com informações do COMCOPA. Disponível em 
<http://www.df.gov.br/noticias/item/16205-bras%C3%ADlia-recebeu-a-melhor-avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-
turistas-da-copa-do-mundo.html>. 



38 

 

disponíveis, ao desenvolvimento de um plano de ação e à organização de um marketing 

condizente com o nicho de mercado que se possa encontrar – é interessante pensar de maneira 

mais culturalista nos dois lados: o do turista e o do local visitado.  

As opiniões pessoais dos jornalistas e do público em geral acerca do destino também 

foram favoráveis no período da COPA 2014, como exemplo, a pesquisa do grupo Folha, 

realizada pelo portal UOL divulgada em 30 de junho de 2014, apontou que boa parte dos 

jornalistas estrangeiros perceberam a Copa do Mundo no Brasil como a melhor9. O 

levantamento foi feito com 117 profissionais de comunicação que cobriram o evento no 

Brasil. Do total de entrevistados, 38,5% consideraram a competição sediada no País como a 

melhor já vista. Em segundo lugar vem a Copa realizada na Alemanha, em 2006, com 19,7% 

das respostas, e em terceiro a da África do Sul, em 2010, que recebeu a aprovação de 5,1% 

dos jornalistas entrevistados. 

O destino foi citado em aproximadamente 4.731.193 publicações Segundo a Social 

Backer, COMCOPA (2014). Das 5.124 notícias sobre o evento mapeadas pela ComCopa 

(2014) em impressos, TV, rádios e portais, 98% são positivas. Segundo cálculos dessa 

Coordenadoria, o público atingido por essas matérias em todo o país chegou a 177 milhões de 

pessoas, Se o GDF fosse pagar por essa mídia espontânea, teria que desembolsar o 

equivalente a R$ 71.119.802,00.  A ComCopa monitorou ainda 1.730 notícias sobre o FIFA 

FUN FEST10, todas positivas sobre o evento que em Brasília totalizou público de 351 mil 

pessoas em 25 dias de realização. 

Ainda sobre os noticiários nos sites sobre a Copa Fifa 2014, encontraram-se 

comentários de visitantes e torcedores sobre as impressões da cidade de Brasília, o que reflete 

na imagem do destino, observados a seguir. 

Tina Pan de Taiwan, universitária de 21 anos, veio ao Brasil para visitar um amigo e 

aproveitou a oportunidade para assistir aos jogos da Copa do Mundo. "Não imaginava que 

Brasília fosse uma cidade tão grande", afirma. Tina  diz ter gostado muito dos monumentos de 

Brasília, por não falar português, a taiwanesa afirma que, se não estivesse acompanhada por 

um brasileiro, estaria enfrentando muitas dificuldades para conseguir informações sobre onde 
                                                           
9  Pesquisa realizada pelo portal UOL, data folha,  divulgada no período da copa em julho de 2014, disponível 
em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/06/melhor-copa-da-historia-dizem-jornalistas-
estrangeiros.html 
10 Fifa Fun Fest, ambiente organizado nas cidades Sedes do megaevento Copa do Mundo Fifa 2014, onde se 
tinha shows e apresentação dos jogos ao vivo, propiciando interação entre moradores e turistas. 
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comer ou o que visitar. Tina também se surpreendeu com a cordialidade dos brasileiros. 

"Aqui as pessoas são mais abertas, gostam de abraçar”. Segundo a estudante, a imagem do 

Brasil em Taiwan é que se trata de um país perigoso. "Tínhamos outra imagem, mas penso 

que aqui estou bem segura", ressalta. 

Sven Latzke, da Alemanha, é editor de televisão de 36 anos e veio para a Copa no 

Brasil a trabalho. "Achei muito estranho todo mundo nos carros e ninguém nas ruas ou nos 

transportes públicos", afirma Sven. O alemão diz que já conhecia pela internet e por livros o 

trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer, mas ficou impressionado ao ver os monumentos 

pessoalmente. "Quando você vê as obras de Niemeyer, percebe como são especiais, 

diferentes. Esta cidade é muito única, e não há muitas parecidas com ela". O pior da cidade, 

de acordo com o visitante, é relatado: "É muito difícil encontrar pessoas assistindo aos jogos 

nas ruas. Se você vai para outra cidades, as ruas estão lotadas", compara11 

Brasília, por ser considerada uma cidade moderna e arquitetônica, vem se 

consolidando como destino turístico, o que se somou à boa repercussão após o megaevento, e 

foi avaliada como a melhor cidade sede12. Com isso podemos ver que a imagem do destino 

turístico Brasília vai se configurando de maneira positiva a partir do megaevento, podendo 

crescer cada vez mais no mercado.  

Concomitante com isso, Brasília cresce no setor de turismo. Observa-se através das 

categorias atrativas da cidade, que os segmentos trabalhados podem ser: de lazer, ecoturismo, 

religioso, gastronômico, mas, sobretudo, a cidade se fortalece no segmento de turismo de 

eventos e no turismo cívico e arquitetônico. Segundo dados fornecidos pelo GDF, nos últimos 

quatro anos houve um crescimento de 70% no número de turistas. Para potencializar ainda 

mais as iniciativas governamentais, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO também se comprometeu em um evento ocorrido em 2012, a colaborar 

com a Secretaria de Turismo do DF para otimizar o título de Patrimônio Cultural da 

                                                           
11 Ambas entrevistas retiradas de entrevista do G1 Globo com visitantes no período da Copa na cidade de 
Brasília, disponível em: http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2014/07/argelino-reclama-de-roupas-curtas-de-
garotas-veja-impressoes-sobre-brasil.html 
12 Notícia veiculada em agosto no site do Governo do DF, informações retiradas da pesquisa pós copa do Mtur, 
disponível em: http://www.df.gov.br/noticias/item/16205-bras%C3%ADlia-recebeu-a-melhor-
avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-turistas-da-copa-do-mundo.html 
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Humanidade que Brasília possui e transformá-lo em um atrativo para visitantes de todos os 

lugares.13 

Dada a repercussão de Brasília como cidade-sede na percepção do turista e da mídia, 

busca-se aqui avaliar o reflexo da realização da Copa do Mundo 2014 na imagem do destino. 

Porém, é difícil afirmar que a imagem de Brasília imediatamente foi alterada a partir da 

experiência do megaevento, pois a transformação da imagem é um grande legado, de difícil 

mensuração e com resultados mais perceptíveis em longo prazo.   

Nesse sentido, no empenho em avaliar a imagem de Brasília e se houve uma alteração 

significativa, a partir dos dados explicitados, recorreu-se à pergunta: Como avaliar a imagem 

de um local para além dos dados quantitativos de pesquisas exploratórias?  

Pela indagação imposta, foram analisadas as opiniões dos visitantes da cidade de 

Brasília no site e aplicativo TripAdvisor, que por ser uma ferramenta da internet 

disponibilizada para os próprios turistas após sua experiência, são colocadas suas avaliações 

sem prejuízo a experiência turística, pois esta já ocorreu.  

 

3.2 Análise das Opiniões dos Turistas pelo TripAdvisor sobre a Imagem de 

Brasília 

 

A busca por uma melhor compreensão sobre a imagem construída pelo turista após a 

experiência em Brasília, bem como sua opinião sobre os atrativos e as estruturas do local, 

permite a avaliação da imagem do destino.  

 O caminho metodológico percorrido foi um clipping dos comentários sobre Brasília 

apresentados no site TripAdvisor, percebendo a importância dessa mídia nas hora da escolha 

do destino, observando que a principal fonte de informação para a escolha de visita à Brasília 

foi a internet com 49%, seguido por recomendações de familiares a amigos com 29% de 

acordo com a SeTur/DF (2014). Para fins do estudo o recorte dos comentários referentes à 

Brasília selecionou os turistas que estiveram no período do megaevento copa 2014 até o mês 

de agosto de 2014  

                                                           
13

 Acordo de Cooperação Técnica entre a Unesco no Brasil e a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. 
Disponível em <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-
office/singleview/news/tourism_in_brasilia_receives_the_support_of_unesco_and_setur/> 



41 

 

As categorias de análise foram representadas pelos atrativos mais visitados no período 

do megaevento que estão listados abaixo e referente à serviços a escolha se deu pelos meios 

de hospedagens mais próximos do Estádio Nacional Mané Garrincha, local onde aconteceram 

os jogos e onde se concentrou o maior número de turistas no megaevento Copa do mundo Fifa 

2014. 

As avaliações concernentes aos Atrativos Turísticos e a cidade de Brasília referem-se: 

 

1) Pontão do Lago Sul 

 
Figura 3 Pontão do Lago Sul 
Fonte: EMSA Empreendimentos 
 

1.1:“Buen malecón, buenos restaurantes, buena vista, lugar moderno, vista a la ciudad, 

Deportes náuticos, todo bueno, los precios de los restaurantes altos” 

Visitou em 21 de junho de 2014 – Argentina 

 

1.2:“Es un muelle donde existen muchos lugares para comer y beber. Un paseo agradable, 

pero no imperdible.” 

Visitou em junho de 2014 - Bolivia 

 

1.3:“Su arquitectura, sus bares y restaurantes tan exclusivos, su lago, es un lugar muy 

agradable, para ir en pareja o en familia.” 

Visitou em junho de 2014 - Colômbia 

 

1.4:“Muy buena gastronomia, bares y restaurantes al lado del lago. el mejor lugar para esto 
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en brasilia. Queda alejado de la zona de hoteles, aprox 25 reales el viaje en taxi. Recomiendo 

la buqueca del segundo resto. dicen que es la mejor de Brasil” 

Visitou em julho de 2014 - Argentina 

 

1.5:“Un buen lugar para descansar y comer algo en los restaurantes de alrededor. El tema es 

que la mayoría son caros.” 

Visitou em julho de 2014 – Colômbia 

1.6:“En época del mundial habia un bar lleno de extranjeros, la pasamos muy bien. Los 

precios son acordes al lugar, hay cajeros automaticos y se pueden sacar fotos bellas del lago 

y a lo lejos se ve el puente JK. Lindo paseo.” 

Visitou em junho de 2014 - Argentina 

1.7:“Brasilia tem seus locais bonitos! O Pontão é um deles e Vale a pena passar um final de 

Tarde, um lindíssimo Por do sol! Muitos restaurantes e Bares.” 

Visitou em 15 de julho de 2014 

 

2) Torre de TV 

 
Figura 4 Torre de Tv Brasília 
Fonte: Brasília Capital  
 

2.1“Fui durante el mundial y las filas eran muy largas, pero vale la pena. pues te perite 

disfrutar de una gran vista de la ciudad y entender mejor la planeación de la ciudad. Hay un 
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restaurante en la parte baja de la torre. “ 

Visitou em junho de 2014 – Santiago Chile 

 

2.2“La ubicación de la torre está perfecta, se puede ver todos los lugares y monumentos de 

Brasilia. En la parte inferior de la torre, hay tiendas que venden recuerdos, ropa, etc... Para 

subir a la torre hay que hacer fila y después un ascensor.  Al momento que subes, la visión es 

increíble!!! Un muy lindo lugar para apreciar brasilia.”  

Visitou em julho de 2014 - Equador 

 

2.3“No hay mucho que ver ni hacer. No se puede subir la torre, no hay un museo, nada. 

Teniendo en cuenta que es el punto más alto de Brasilia deberían de poner algún tipo de 

atracción.” 

Visitou em julho de 2014 – Origem não informada  

 

2.4“Desde el mirador de la torre de television se obtiene una gran vista de la explanada de 

los ministerios y las principales atracciones como la catedral, el congreso, el estadio mane 

garrincha, etc. El ingreso es gratuito, aunque los fines de semana hay que hacer cola pero 

vale la pena!” 

 Visitou em julho de 2014 – Origem não informada. 

 

3) Memorial JK 

 
Figura 5 Memorial JK 
Foto:  Paulo Bedran 
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3.1“JK was (and still is) a deeply-admired man in Brasil. His vision for the capital city was 

astonishing, and his memorial "complex" is full of interesting history”. 

Visitou em julho de 2014 – South Florida – EUA 

 

3.2“Bravo aos responsáveis pela manutenção deste local. Muito bem estruturado e 

conservado. Faltam apenas umas rampinhas para que os cadeirantes possam enxergar 

algumas atrações”. 

 Visitou em junho de 2014 – Paraíba 

 

3.3“Muito bem organizado, peças originais e com manutenção impecável. Representa um dos 

principais atrativos da cidade”. 

Visitou em agosto de 2014 – Origem não informada. 

 

3.4“Una fundación privada mantiene este Memorial, en el que la figura del generador de 

Brasilia es el eje central; su vida, su obra, sus ejecutorias. Inspira respeto, admiración, 

reconocimiento. Obliga visitarlo, para entender el nacimiento de Brasilia”. 

Visitou em maio de 2015 Colômbia 

 

 3.5“Fui no domingo, final da Copa, estava praticamente lotado, achei interessantíssimo, seu 

gabinete, biblioteca, pertences pessoais dele e de sua esposa. Da pra ficar horas se gostar, o 

estacionamento é gratuito a entrada tinham subido para R$10,00 e não comprei uma 

lembrançinha porque 30,00 em uma caneca pequena é um roubo.” 

Visitou em 28 de julho de 2014 – Origem não informada. 

 

3.6“Para quem vai à Brasília e não passa pelo memorial, perde excelente oportunidade de 

conhecer a história da cidade em detalhes. Está muito bem cuidada: lembra as melhores 

atrações europeias. Não deixe de visitar.” 

 Visitou em julho de 2014 - São Paulo. 
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4) Estádio Nacional  

 

Figura 6 Estádio Nacional 
Fonte: Empresa Brasil de Comunicações 
 

4.1“Excelente lugar es un estadio muy bien construitido, desde cualquier lugar se ve bien, 

muy comodo y espacioso, buenos lugares de comida, etc.” 

 Visitou em junho de 2014 – Colômbia 

 

4.2“Independientemente del evento deportivo es un estadio magnifico , me llevo el mejor de 

los recuesdo .Mi ubicacion dentro del estadio fue la platea baja , en el partido argentina -

belgica por la ultima copa mundial. La vision fue perfecta teniamos a los jugadores a 15 

metros. Por otro lado la ubicacio del estadio es muy buena pegado a la zona de hoteles”. 

Visitou em junho de 2014 – Argentina 

 

4.3“El estadio se encuentra en la capital del país anfitrión del mundial así que imagínense 

que el estadio esta a la altura de las circunstancias y mas todavía. Es gigantesco, estuve para 

ver el partido de Argentina - Belgica y se ve bien de todos lados, un estadio de primer 

mundo”. 

 Visitou em julho de 2014 – Argentina 

 

4.4“Fui para el partido de Argentina vs Bélgica por cuartos de final de la copa del mundo, la 
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verdad que un estadio muy lindo, muy cómodo, se ve bien de todos lados, cerca del estadio 

los edificios son bastantes moderno, a unos 5 u 8 minutos tenes los bares, restaurantes”. 

 Visitou em julho de 2014 – Argentina 

 

4.5“Estadio nuevo, construido especialmente para la copa del mundo. La arquitectura 

exterior constrasta con la tecnologia y modernidad del interior. Muy limpio y bien equipado. 

Esperemos que el gasto generado sea aprovechado para mas espectaculos”. 

Visitou em março de 2015 – Argentina 

 

 

5) Congresso Nacional 

 

Figura 7 Congresso Nacional 
Fonte: http://www.anonymousbrasil.com/wp-content/uploads/2013/03/Congresso-Nacional.jpg 
 

5.1“La visita es gratuita e interesante. Te muestran ambas cámaras y entrás a los recintos. 

De hecho vimos una sesión. Tiene disponibilidad horaria y está en todos los idiomas. Es 

recomendable.”  

Visitou em julho de 2014 – Argentina 
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Referente a serviços: 

 

6.1 Hotel Royal Tulip Brasília 

 
Figura 8 Hotel Royal Tulip Brasília 
Fonte: Site Milevo 
 

6.1.1“Fuimos solo dos noches para la Copa del Mundo. La verdad es que tuvimos muchas 

ganas de quedarnos una semana entera por las comodidades del lugar. Ya la entrada 

muestra la calidad del complejo. Piscina del tamaño justo que no se puede no aprovechar. Si 

existe la posibilidad, no duden en elegir este lugar!” 

Hospedou-se em junho de 2014 - Argentina 

 

6.2 Hotel Melia Brasil 21 

 

Figura 9 Hotel Melia Brasil 21 
Fonte: Site A-brasil 
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6.2.2“Tiene una excelente ubicación para ir a la torre de TV, al estadio, y centros 

comerciales. Las habitaciones son perfectas, un buen Room Service y las camas son como 

para quedarte durmiendo todo el día. Excelente opción para negocios o turismo,” 

Se hospedou em julho de 2014 - Colombia 

 

6.3) Mercure Brasilia Hotel 

 
Figura 10 Hotel Mercure Brasília 
Fonte: Bancorbrás 
 

6.3.1“alojados en plena copa del mundo , el hotel esta a 4 m caminando del estadio nacional 

de futbol de Brasilia y de los principales shoppings y restorantes de esta ciudad. el check in 

fue bueno rapido y amable , al igual que el servicio del bar quien contaba con un proyector 

para los partidos y una excelente carta con excelentes platos para la noche , cuenta ademas 

con una excelente cava de vinos . el desayuno y su personal , al igual que el de la noche son 

completisimos. las habitaciones tienen , una mini cocina con heladerita canilla. un sofa que 

se hace cama , escritorio largo y un balcon , el LCD que cuenta es giratorio , se puede ver o 

en el living o en la cama del dormitorio que estan separados del living tiene pileta y wifi 

gratuito (regular) el baño tiene una ducha fantastica , y esta separado de la canilla para 

lavarse y todo eso  

en fin volveria”. 

Hospedou-se em julho de 2014 - Argentina 
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6.4) Athos Bulcao Hotel 

 
Figura 11 Athos Bulcao Hotel 
Fonte: http://www.tnetnoc.com/hotelphotos/141/1262141/2241284-Athos-Bulcao-Hplus-Executive-
Other-2-DEF.jpg 
 

6.4.1“estuve ahí durante el mundial de Brasil, me parecio un muy buen hotel, con muy buena 

atención y muy buen desayuno, Lo super recomiendo.. ideal para unos días en Brasilia una 

muy linda ciudad para relajarse.” 

Hospedou-se em junho de 2014 – Argentina 

 

6.5) Hotel Saint Morits 

 
Figura 12 Hotel Saint Moritz 
Fonte: Site Expedia 
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6.5.1“Stayed with mates here for a World Cup match. The staff here are absolutely divine 

here. Very assisting in getting us to and fro. Special note for the city of Brasilia too - by far 

the most organized and pleasant of all the Wc locations. The saint moritz helped with this. 

Cheers;)” 

Hospedou-se em julho de 2014 California 

 

As imagens são produto de uma mente que tenta processar e “tirar a essência“ de uma 

série de dados sobre um local (KOTLER, 1994). Ou seja, pelos meios de comunicação 

disponíveis, o turista, antes de visitar o local, já tem imagens desse destino, por meio de 

fotografias, filmes, músicas, cartões postais, ou até mesmo de experiência de outras pessoas e 

dessas informações, se criam imagens individuais sobre o local que podem ser positivas ou 

não. A partir da visualização dos comentários e avaliações da mídia Tripadvisor, entende-se 

que os visitantes podem formar imaginários, percebendo a importância destes nessa formação.  

As avaliações no aplicativo TripAdvisor dos turistas no período da copa confirmou os 

dados das pesquisas do pós-copa da SETUR/DF. A cidade foi bem avaliada em diversos 

quesitos, como percebido nas avaliações do TripAdvisor, os atrativos e as estruturas de 

suporte ao turismo atenderam bem aos visitantes no período do megaevento. Quanto à 

hospitalidade, ao bem-receber e o apoio ao estrangeiro, a cidade foi bem avaliada, o que pode 

ser percebido nas opiniões abaixo:   

Além dos monumentos, outro atrativo chamou a atenção do casal de estudantes norte-

americano Khristine Bernkiar, de 21 anos, e Michael Moore, 22 “As pessoas são muito 

simpáticas e receptivas. Todos estão dispostos a ajudar e a dar informações. Fomos muito 

bem acolhidos por aqui”, disse Khristine. Quanto à visitação, o que vale destaque na opinião 

deles são os clubes da cidade e o Parque Nacional da Água Mineral. Em Brasília, para torcer 

pelo Camarões, a estudante camaronesa Jessica Nseme, 23, se disse encantada com a Torre de 

TV, primeiro local que visitou, “Estou impressionada com o que vi aqui. Espero conhecer 

outros lugares iguais a este” 14. 

                                                           
14 Notícias do site da R7 e entrevistas com turistas do DF sobre a copa em 2014. Disponível em 
<http://noticias.r7.com/distrito-federal/turistas-se-encantam-com-os-monumentos-e-a-hospitalidade-de-brasilia-
23062014>. 
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Outras opiniões de visitantes no DF sobre a hospitalidade da cidade no período do 

megaevento é evidenciado em noticiário publicado pelo portal UOL no período do 

megaevento15: 

Para Rapin (estrangeiro), os preços cobrados na cidade não são tão altos quanto 

imaginava. “Quem cobra caro aqui é a FIFA. Principalmente a cerveja nos estádios”, disse. 

“Esta é a minha primeira Copa do Mundo, mas não será a última. Esses dias têm sido muito 

agradáveis. A receptividade e a amabilidade dos brasileiros realmente impressionam. Todos 

muito amigáveis, desde o taxista até os profissionais da área de turismo. Em Brasília, senti 

falta de bares mais festivos. Acho que o que falta aqui são bares típicos especializados em 

cachaça”. 

Dirigente do Barcelona de Guayaquil, no Equador, Carlos Rodríguez também avalia 

esta como a melhor Copa de todos os tempos. “É muito superior tanto dentro como fora de 

campo”, disse.  

“Uma coisa que me chama a atenção é o fato de ela (Copa) estar sendo 
totalmente diferente do que vinha sendo mostrado pela imprensa. O 
Brasil é 100% no que se refere a receber turistas; Tudo é perfeito: a 
hospitalidade, a estrutura. Além disso, há muito amor e alegria no ar. 
Viemos para cá justamente para desfrutar desse clima de Copa”. 

 

O publicitário colombiano Héctor Greco, de 33 anos, também foi surpreendido 

positivamente pelo Mundial brasileiro. “Eu esperava muito menos. O que mais me 

surpreendeu foi a troca de cultura entre os países em um clima de competitividade sem brigas. 

É uma oportunidade única de conhecer o mundo em um só lugar.” 

Já o cirurgião plástico e cônsul honorário do Equador em Campinas, Oswaldo Vallejo, 

de 56 anos disse: “Conheço pouco Brasília porque cheguei há apenas um dia, mas o 

deslocamento do hotel até o estádio foi bastante fácil, pela proximidade. Esta realmente é uma 

grande vantagem para a cidade”, disse ele, em meio a elogios em relação à divulgação, às 

placas e aos voluntários “proativos e sempre tentando ajudar até mesmo nas situações em que 

não precisamos”. 

                                                           
15 Pesquisa realizada pelo portal UOL, data folha, divulgada no período da copa em junho de 2014. Disponível 
em <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/06/melhor-copa-da-historia-dizem-jornalistas-
estrangeiros.html>. 
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No geral, se referindo aos atrativos e estruturas de suportes ao turista, as avaliações 

mostraram que a cidade construiu muito bem a imagem de um destino preparado para receber 

a partir de sua organização no megaevento, concordando com o conceito de imagem por 

Zunzunegui (apud GASTAL 2005), quando afirma que imagem é a visualidade concreta, 

aquilo que se vê de forma concreta, ou seja, pela experiência no destino. Além de evidenciar a 

cidade como hospitaleira, qualidade observada pelos turistas que mostra como o megaevento 

superou as expectativas de muitos estrangeiros, o que pode ser observado nos comentários 

acima. 

Segundo Kotler (1994), os planejadores seguem um processo de duas etapas para 

avaliar a imagem de um local: primeiro, precisam selecionar um público. Este deve ser 

facilmente diferenciado por traços, interesses ou percepções comuns.  A segunda etapa exige 

que os planejadores meçam as percepções do público-alvo no tocante a atributos relevantes. 

Sendo assim, torna-se viável a reflexão sobre a dimensão da imagem do destino Brasília a 

partir das análises dos dados expostos neste capítulo. Primeiramente, Brasília atingiu um 

alcance no noticiário significativo.  O destino foi citado em aproximadamente 4.731.193 

publicações, COMCOPA (2014). Das 5.124 notícias sobre o evento mapeadas pela 

COMCOPA (2014) em impressos, TV, rádios e portais 98% foram positivas.   

A comunicação em geral é utilizada através dos veículos de comunicação e são os 

meios de que o emissor usa para passar alguma informação ao receptor. No caso do turismo, 

por ele ser um produto intangível, que só é visto quando na sua consumação, e não tem como 

experimentar ou “testar” antes, é uma atividade em que se deve priorizar a forma de 

comunicação do destino para com os turistas, para que estes possam confiar e desejar estar no 

destino. Se a comunicação do destino nos veículos for eficaz, essa imagem positiva pode 

atingir outros públicos, consolidando a imagem do destino em outros níveis de exposição.  

As opiniões pessoais dos jornalistas internacionais e do público geral acerca do destino 

também foram positivas, como observado nas avaliações do site, criando uma imagem 

positiva de Brasília nos noticiários, cabe o destino se apropriar desse legado.  

 As imagens apresentam-se como uma simplificação de várias associações e 

informações ligadas ao local. Elas são produto de uma mente que tenta processar e “tirar a 

essência” de uma série de dados sobre um local. (KOTLER, 1994). Assumindo a 

complexidade da projeção da imagem do destino em nível internacional, podemos evidenciar 



53 

 

que ao menos o primeiro passo, constituído de exposição na mídia intensiva, foi dado de 

forma favorável.  

Agora, cabe aos gestores do destino aproveitar essa oportunidade para consolidar a 

imagem positiva de Brasília como destino turístico, exposta durante a Copa do Mundo FIFA 

2014, construindo mecanismos de consolidação de uma Brasília mais hospitaleira e que bem 

recebe os visitantes. 



54 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscou-se trabalhar os conceitos de imagem e imaginário de destino, não sob apenas a 

ótica mercadológica do turismo, entendendo a importância destes no planejamento turístico 

das localidades. 

 O objetivo geral do trabalho foi identificar como a mídia influenciou a construção de 

um imaginário diferenciado da cidade de Brasília após a Copa FIFA 2014, contribuindo para 

que novos visitantes queiram conhecê-la. Foi evidenciado que a mídia gerou publicações 

positivas sobre o megaevento na cidade em praticamente todos seus aspectos, podendo gerar 

boas expectativas em relação ao destino, para aqueles que ainda não o conhecem. 

Entende-se ainda que a mídia realmente influencia  na construção da imagem de 

Brasília e tem capacidade de construir a opinião daqueles que ainda não a conhecem, pois 

sentenças  como: “Brasília é uma ilha da fantasia”, “Brasília é a terra da corrupção onde 

vivem os políticos corruptos”, “Brasília é o lugar onde o espaço mais parece com o tempo”, 

“Em Brasília é sempre domingo”, segundo Teixeira (2011) , são pejorativas, entendendo que  

a formação do imaginário do turista não é uma simples tarefa de indução de imagens, mas da 

repetição dessa de forma sistemática. 

Essa é uma oportunidade que os atores sociais que trabalham com o setor de turismo 

devem levar em consideração, e se apropriar dessa repercussão para continuar construindo 

uma imagem positiva para além da sua função e imaginário de cidade política-administrativa, 

construindo e fortalecendo sua imagem como destino hospitaleiro e bem estruturado nos 

próximos anos. É necessário então, que os governantes se apropriem dessa imagem e mídia 

espontânea gerada pelo megaevento Copa do Mundo Fifa 2014, para que dentro desse 

contexto se crie e possa através de futuros trabalhos mencionar esse legado nos próximos 

anos.  

Para Gastal (2005) não é uma imagem que produz um imaginário, mas um imaginário 

determina a existência de um conjunto de imagens, percebendo a importância de que, ao se 

cultivar um imaginário não baseado apenas em ilustrações, mas em opiniões/comentários, é 

fator determinante para a aceitação do destino turístico por parte do turista. O imaginário é 

também desenvolvido por cada um, segundo suas concepções, olhares e sentimentos. (URRY, 

1999) 
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Conclui-se que a imagem que os turistas tinham (principalmente por parte dos turistas 

internacionais), avaliada pelos comentários do TripAdvisor e pelas entrevistas dos sites 

pesquisados, em sua maioria foi alterada substancialmente com a experiência no destino, 

comparando a imagens antes percebidas pelo estudo de Teixeira (2011) entendendo que a 

experiência in locus tem poder crucial em desmitificar imaginários já construídos e criar 

novas imagens, pois esta carrega a vivência direta com o lugar e a hospitalidade da 

comunidade, formando uma imagem concreta do destino. 

Nesse sentido a pesquisa se baseou nas avaliações dos atrativos turísticos mais 

visitados, e os hotéis mais próximos do Estádio Nacional, onde ocorreram os jogos. As 

avaliações pesquisadas foram feitas de junho a agosto de 2014, no período do megaevento 

copa do mundo, com as evidências construídas, foi possível analisar qual foi o legado sobre a 

imagem de Brasília, como cidade turística e não apenas sua imagem como cidade político 

administrativa, contextualizando com o imaginário turístico em que a cidade era percebida. 

Portanto, a experiência e a vivência no destino turístico mostram que a imagem 

negativa que se têm não é indestrutível. Um legado do megaevento Copa do Mundo de 

Futebol FIFA 2014 para Brasília que já pode ser observado, é o de construir uma imagem 

diferenciada da cidade, evidenciado um novo olhar sobre o turismo como oportunidade 

também de ser uma experiência prazerosa que altera a imagem da Capital administrativa” 

como cidade de escândalos, e criar imaginários a partir da boa estrutura, do bem receber, 

hospitalidade, que humanizou a relação turista-cidade.  

Como observado o país é o destino líder na América do Sul e um dos dez mais 

importantes do mundo na realização de eventos internacionais, além de ter se posicionado no 

imaginário de latinidade e distanciado da ideia de país exótico. Nesse contexto Brasília pode 

ser visto como indutor desse imaginário positivo, sendo um dos destinos que mais sedia 

eventos internacionais, e vai se configurando de maneira positiva a partir do megaevento, 

podendo crescer cada vez mais no mercado. 

As formas de se analisar as representações de imagem e imaginário de Brasília são 

numerosas, porém, esse foi o caminho metodológico escolhido para responder à pergunta-

problema e atingir os objetivos de pesquisa. 

 Acredita-se que é possível avançar na análise qualitativa e quantitativa das narrativas 

referentes a legado do megaevento e influência da imagem e imaginário em trabalhos futuros, 
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mas espera-se que este estudo, mesmo com suas fragilidades e limitações, tenha ajudado a 

compreender um pouco mais sobre a construção de imaginários pela experiência turística.  



57 

 

5. REFERÊNCIAS  
 

ALMEIDA, Maria Geralda. Cultura - invenção e construção do objeto turístico. In: 
Espaço Aberto 3 – Turismo e Formação Profissional. AGB/Seção Fortaleza/CE, 1998: 
17-33. 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO DF. Imagem da Construção de Brasília de 1957. Disponível 
em: <http://www.arpdf.df.gov.br/> acesso em 20 mai. 2015. 
 
BENI, Mario Carlos. Fundamentos da Teoria de Sistemas Aplicados ao Turismo. São 
Paulo 2001, p.. 36. 
 
CABRAL DE ARRUDA, Patrícia. Brasília: marcas identitárias sobre a cidade, marcas 
urbanas sobre a identidade, RITA, n°1, 2008. Disponível em <http://www.revue-
rita.com/dossier-thema-32/brasa-marcas-identitas-thema-524.html> acesso em: 20 mai. 2015 
 

CISNE, Rebeca; GASTAL, Susana. Turismo e Seus Imaginários: O roteiro turístico 
tematizado. XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências de Comunicação. Recife: 2 a 6 de 
setembro de 2011. 
 
COOPER, Chris et al. Turismo:  Princípios e Práticas. 3 Ed – Porto Alegre: Bookman, 2007. 
 
COMCOPA (GDF). Balanço de Resultados da Copa em Brasília. Brasília, 2014. 
 
COMUNICAÇÃO NO TURISMO: Disponível em: 
<http://www.fampesc.org.br/site/wpcontent/uploads/download/Comunicacao_no_Turismo.pd
f> acesso em 29 mai. 2015. 
 
CRUZ, Rita de Cássia Ariza de. Turismo, território e o mito do desenvolvimento. Espaço e 
Geografia, vol. 3, no 1, jan-jun 2000: 19-26. 
 
FIPE, EMBRATUR e MTur. Pesquisa de Opinião com a Imprensa Internacional durante 
a Copa do Mundo 2014. Brasília, 2014.  
 
GASTAL, Susana. Turismo, Imagens e Imaginários. São Paulo: Aleph, 2005. – (Coleção 
ABC do Turismo). 
 
GASTAL, Susana; CASTROGIGIOVANNI, Antonio Carlos (orgs). Turismo na pós 
modernidade: (des)inquietações. Porto Alegre: Edipucrs, 2003; 
 
GOMES, Carina. A construção social de um destino turístico: Coimbra, cidade e 
imaginário. ÁREA TEMÁTICA: “Desporto, Turismo e Lazer” VI Congresso Português de 
Sociologia, Mundos Sociais Saberes e práticas 25 a 28/06 2008  
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Brasília capital dos brasileiros. Patrimônio da 
humanidade: Disponível em: 
<http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=7&Itemid=9>.  



58 

 

 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. DP&A: Rio de Janeiro, 2006. 
 
HOHLFELDT, A.; MARITNO, L. C.; FRANÇA, V. V.; (Org.). Teorias da Comunicação: 
conceitos, escolas e tendências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
IPHAN. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/31> acesso em 06 jun. 
2015. 
 
KOTLER, Philip e outros. Marketing Público:  Como atrair investimentos, Empresas e 
Turismo para Cidades, Regiões, Estados e Países. São Paulo: Makron Books, 1994; 
 
MARIO CARLOS BENI. Disponível em: 
<https://mcbeni.wordpress.com/2009/11/10/turismo-e seus-conceitos/> Acesso em 29 mai 
2015. 
 
MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Aquarela 2020. Brasília: Ministério do 
Turismo/Instituto Brasileiro de Turismo, 2009. 
 
MIZUNO, Juliana Matsunaga. Brasília na internet: Cidade, Turismo e Representação. 
Brasília: Monografia (Bacharelado em Comunicação Social)—Universidade de Brasília, 
Brasília, 2013. 
 
MOESH, Marutschka Martini. A Produção do Saber Turístico. 2 Ed – São Paulo: Contexto, 
2002. 
 
MOLINA, Sérgio. O pós-turismo. São Paulo: Aleph, 2003. 
 
OTDF (SETUR/DF). Pesquisa de Perfil e Satisfação do Turista no Distrito Federal. 
Brasília, 2013. 
 
PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - DISTRITO FEDERAL - 
PDAD 2011 - Brasília: SEPLAN - Subsecretaria de Estatística e Informações, 2011. 
 
SETUR/DF (GDF). Boletim de Monitoramento Edição Especial Copa do Mundo FIFA 
2014. Brasília, 2014a.  
 
_______. Pesquisa Copa do Mundo FIFA 2014: Caracterização do Público no Estádio 
Nacional de Brasília. Brasília, 2014b.  
 
_______. Pesquisa Copa do Mundo FIFA 2014: Fluxo de Turistas na Rodoviária 
Interestadual de Brasília. Brasília, 2014c.  
 
_______. Pesquisa Copa do Mundo FIFA 2014: Pesquisa Aeroporto Internacional de 
Brasília. Brasília, 2014d.  
 
_______. Resultados de Gestão 2011-2014. Brasília, 2014e 
 
 
TRIPADVISOR. Avaliações. Disponível em: 



59 

 

<http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303322-d2441512-Reviews-or630-
Saint_Moritz_Hplus_Express-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 
2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303322-d6001872-
Reviews-or210-Athos_Bulcao_Hplus_Executive-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> 
acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303322-d299439-
Reviews-or1070-Mercure_Apartments_Brasilia_Lider-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303322-d302710-
Reviews-or1210-Melia_Brasil_21-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 
jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303322-d1507171-
Reviews-or1070-Royal_Tulip_Brasilia_Alvorada-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d4784336-Reviews-or520-Brasilia_Shopping-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> 
acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d2349431-Reviews-or4820-Pontao_do_Lago_Sul-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d317912-Reviews-or1320-Torre_de_Televisao-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> 
acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d317912-Reviews-or1310-Torre_de_Televisao-Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> 
acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d318106-Reviews-or1830-Juscelino_Kubitschek_Memorial-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d318106-Reviews-or1820-Juscelino_Kubitschek_Memorial-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d2349385-Reviews-or1630-Estadio_Nacional_Mane_Garrincha-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 



60 

 

_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d2349385-Reviews-or1620-Estadio_Nacional_Mane_Garrincha-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d2349385-Reviews-or1610-Estadio_Nacional_Mane_Garrincha-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
_______. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d318106-Reviews-or1830-Juscelino_Kubitschek_Memorial-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
________. Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-
d2349431-Reviews-or4810-Pontao_do_Lago_Sul-
Brasilia_Federal_District.html#REVIEWS> acesso em 05 jun. 2015. 
 
TEIXEIRA, João Gabriel Lima Cruz. Brasília 50 anos: arte e cultura. 1 ed. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2011. 
 
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 
1987. 
 
URRY, John. O Olhar do Turista: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. 2ª Ed. 
São Paulo: Estúdio Nobel: SESC, 1999. (Coleção megalópolis) 

VASCONCELOS, Adirson. As Cidades Satélites de Brasília. Brasília: Senado Federal, 
Centro Gráfico, 1988. 

 


