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RESUMO. Este trabalho objetiva investigar as relações entre “turismo, fronteira e território”, através da promoção de 
uma discussão teórica sobre esta temática. Território refere-se aos novos usos do território e a dominação por grupos 
sociais que constroem, modificam e fortalecem relações de poder e de identidade em espaço geográfico determinado 
e delimitado espaço geográfico. O turismo, assim como as demais atividades econômicas, seleciona e promove a 
produção e transformação de espaços. Uma geografia do turismo e do patrimônio histórico não se refere apenas à 
análise da prática turística, mas analisar e explicar as relações de materialidade (sistemas de objetos) e imaterialidade 
(sistemas de ações). No contexto das sociedades contemporâneas é observado o fenômeno de aproximação em áreas 
de fronteiras nacionais, fenômeno este que estabelece vínculos, interdependências e interconexões que partem de uma 
escala local, perpassa a nacional e alcança uma dimensão globalizada. O tema constitui uma abordagem acerca dos 
processos de transfronteirização no território missioneiro e de seu patrimônio histórico cultural ao longo do tempo. 

Palavras-chave. Uso do território, Atividade turística, Território fronteiriço, Missões.

ABSTRACT. This work aims to investigate the relationship between “tourism, border and territory,” by promoting a 
theoretical discussion on this topic. Territory refers to new uses of the territory and domination by social groups who 
build, modify and strengthen relations of power and identity in specific geographical space and limited geographic 
space. Tourism, like other economic activities, selects and promotes the production and transformation of spaces. 
A geography of tourism and heritage not only refers to the analysis of tourist practice, but analyze and explain 
the relationship of materiality systems (objects) and immaterial (stock systems). In the context of contemporary 
societies the phenomenon of approach in areas of national borders, a phenomenon that links, interconnections and 
interdependencies that depart from a local scale, permeates national and reaches a global dimension is observed. The 
theme is an approach about the cross-border processes in missionary territory and its cultural heritage over time.
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INTRODUÇÃO

As novas relações nacionais e internacionais envolvendo o estudo de fronteira por diversos 
setores e entre estes o turismo desponta como uma nova dinâmica sobre o território. Pretende-se 
analisar neste trabalho o processo do turismo no território transfronteiriço missioneiro construídos 
por um patrimônio histórico e cultural comum a um ou mais Estados Nacionais. 

O território missioneiro constitui-se, provavelmente em um território transfronteiriço 
integrado que pertece hoje à Argentina, ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai. Sua particularidade é 
dada pelo conjunto de remanescencias materiais dos “Trinta Povos das Missões” implantadas como 
Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade na porção centro-sul da América do Sul durante os 
séculos XVII e XVIII, cuja particularidade é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí 
viveram e ao uso que deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado.

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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Na atualidade, o território missioneiro possui um potencial turístico que não é totalmente 
aproveitado. No âmbito do processo de integração existente na América do Sul (Mercosul, IIRSA, 
UNASUL, etc.) o território missioneiro constitui num território privilegiado, onde as políticas de 
desenvolvimento local devem ser desenvolvidas de forma integrada, contando com a participação 
das autoridades e das populações dos diferentes lados da fronteira. Não obstante, os atuais projetos 
de desenvolvimento direcionados ao território missioneiro estão deixando de vislumbrar a parceria 
entre países vizinhos, onde o turismo histórico surge como diferencial a ser aproveitado de forma 
integrada pelas comunidades de três países do Mercosul onde se encontram as ruínas históricas 
das Missões. 

Existe também uma idealização dos recursos potencialmente capazes de contribuir para o 
incremento do turismo, principalmente no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos e ao 
nível de conscientização regional como agente do desenvolvimento. 

Recentes iniciativas, como o PDIF-RS (Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa 
de Fronteira do Rio Grande do Sul), a AMM (Associação dos Municípios das Missões) criando a 
FUNMISSÕES (Fundação das Missões), PGU/ALC/ONU (Programa de Gestão Urbana da Organização 
das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe), com apoio do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), SEBRAE, além da comunidade regional organizada, surgem como fóruns de 
discussão importantes que têm o potencial de gerar estratégias para o desenvolvimento turístico 
das Missões e promover um diálogo com as autoridades argentinas e paraguaias em prol da 
maximização do potencial da região e da integração do território missioneiro. 

FRONTEIRA E TERRITÓRIO

A globalização configura lugares, tornando-os cada vez mais heterogêneos, dotados de uma 
diferenciação espacial caracterizada pelo surgimento de múltiplos territórios (Haesbaert & Porto 
Gonçalves, 2006), que ao mesmo tempo em que se distinguem pelas suas diferenças identitárias, 
também se conectam e se sobrepõem no emaranhado complexo das redes informacionais que 
constituem o espaço geográfico atual.

A região de fronteira, no caso brasileiro, foi estabelecida com o nome de Faixa de Fronteira 
em 1974, delimitada a 150 km a partir do limite internacional, respeitando o recorte municipal. 
A criação desse território foi feita sob a óptica da segurança nacional, sendo até hoje um espaço 
carente de políticas públicas consistentes que promovam o desenvolvimento econômico (Machado, 
2005).

Analisar a região de fronteira significou durante muito tempo pensar em separação, em 
rupturas espaciais entre três Estados territoriais com relações nada amistosas. Porém, esse espaço 
é dinâmico, e suas transformações nem sempre acompanham as macropolíticas dos Estados. 
Definindo limites e fronteiras, Machado (1998) explica que o limite é uma linha imaginária que 
separa o território jurídico de dois Estados, enquanto a fronteira pode ser entendida como uma 
região que possui como marco, ou símbolo, a transição da dominação territorial de um Estado para 
outro. Apesar dessa redefinição do papel da fronteira, até hoje ela é vista por muitos geógrafos 
e outros cientistas sociais apenas como um espaço estratégico dos interesses geoeconômicos e 
geopolíticos dos Estados territoriais e suas infra-estruturas de integração.
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As considerações acima representam exatamente a complexidade do território missioneiro. 
Nelas ficam nítidas as diferenças sócioeconômicas e culturais, que são frutos de suas histórias, as 
quais são marcadas por divergências políticas, disputas de terras e guerras. Objetos fixos como 
marcos fronteiriços, quartéis, aduanas, pontes, bandeiras e placas nos mostram os limites espaciais 
e de soberania de um país. Por outro ângulo, as pontes que são fixas mostram também a união, 
pontos de passagem dos fluxos de mercadorias (legais e ilegais), turistas, trabalhadores (formais 
e informais), moradores locais, ônibus de fronteira, caminhoneiros, traficantes, contrabandistas, 
dentre outros agentes sociais. Percebe-se, ainda, a influência das comunicações em certos espaços 
de domínio da telefonia celular, dos sinais de televisão, dentre outros. 

Nos últimos anos, a questão sobre fronteira está sendo utilizada também no setor de turismo 
e patrimônio histórico. Estes estudos surgem nas questões governamentais e acadêmicas levando 
ao turismo a existência de uma nova modalidade, uma vez que o turismo se desenvolve como uma 
atividade dinâmica. No entanto, foi com processo de integração econômica que tais oportunidades 
começaram a surgir.

Com isso, e com a integração entre as fronteiras, tornou-se necessário o desenvolvimento 
econômico, social e político das regiões, para definir o processo de construção de fronteiras, 
porém, às vezes é ao contrário, não há desenvolvimento algum e são regiões bem isoladas. Um 
dos motivos se deu com a formação de blocos econômicos, que permitiu a maior circulação de 
mercadorias, pessoas e serviços. No caso, temos o Mercosul, no qual já havia uma rede de pontos 
fronteiriços com certa fluidez. Neste sentido, com o processo de desenvolvimento nas áreas de 
fronteiras em vista, o turismo e o patrimônio histórico em ganhando cada vez mais destaque. 
Dessa maneira, com a existência de novas demandas do turismo ligada as fronteira é necessário 
identificar conceitualmente do que se trata esse novo segmento do turismo.

TURISMO EM TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO

Observa-se que pelo processo e desenvolvimento regional nas fronteiras, o turismo vem se 
mostrando como um dos fatores dinamizadores dessas fronteiras, principalmente das fronteiras 
internacionais. Dessa forma, Cruz (2010) destaca que o turismo de fronteira é viajar entre territórios 
transfronteiriços, entre países vizinhos por vias do processo de cooperação ocasionando acesso 
aos atrativos turísticos para poder aproveitar seus diferentes potenciais turísticos, quer seja a 
paisagem natural, histórico, aventura, lazer, eventos culturais, gastronomia entre outros tantos.

Desta forma, para haver o turismo transfronteiriço, é necessário primeiramente existir um 
processo de integração entre territórios e sociedade, onde o turismo fundamenta-se como parte 
significativa dessa integração (PAIXÃO, 2006).

A fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai compõe uma região estratégica da tríplice 
fronteira da América do Sul, no qual as diversidades socioespaciais constituem elementos de 
análises da formação histórica deste território que tem a questão fronteiriça como elemento 
preponderante, incitando constantes debates.

Pensar a região da tríplice fronteira, microrregião esta denominada de Missões, veem passando 
por intervenções do poder público e privado, no qual, veem sendo implementados empreendimentos 
voltados ao setor da agroindústria e turismo, somados aos serviços, em especial, relacionados ao 
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comércio e ao intercambio cultural, incitam o turismo nas faixas de fronteiras ligados ao turismo 
de compras, turismo científico, ecoturismo, turismo rural e turismo de base local.

O território missioneiro hoje é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí viveram 
e ao uso que deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado. Por 
ser um provável território transfronteiriço, Guibert e Ligrone (2006) definem como território 
transfronteiriço ou transfronteirização como um conjunto de processos de aproveitamento e de 
valorização de uma fronteira, limite territorial que separa dois sistemas políticos, econômicos e/ou 
sócio-culturais.  Esse conceito se caracteriza quando os habitantes de ambos os lados transcendem 
a fronteira e a incorporam em suas estratégias de vida através de múltiplas modalidades. 

O processo de transfronteirização é um conceito em construção na tentativa de explicar as 
diferentes realidades macro e microrregionais. Como argumenta Rückert (2012), essa construção 
impõe análises diferenciadas em um universo com realidades fronteiriças muito particulares de 
inúmeros casos localizados em vários continentes.

Assim, analisa-se o turismo no território da fronteira Brasil, Argentina e Paraguai abordando 
as potencialidades da região em especial, para explicar a importância do turismo transfronteiriço 
para os municípios desta região evidenciando as perspectivas de desenvolvimento regional e 
integração entre estes países. 

A tríplice fronteira busca consolidar o turismo transfronteiriço impulsionados pela integração 
econômica das zonas de livre comércio implantadas, de forte influencia na fronteira viva, somadas 
ao patrimônio histórico, cultural e ambiental das populações tradicionais.

Atualmente, o território missioneiro, por sua história e suas características geográficas, ilustra 
os processos de integração e cooperação sul americana e transfronteiriça na escala do conjunto do 
território regional, sendo esta integração, um elo promotor do crescimento das atividades ligadas 
ao turismo, a qual estará inserida em um contexto de desenvolvimento marcado pelo crescimento 
econômico e sustentável dos lugares. Além disso, o processo de integração permitirá aos turistas 
uma maior acessibilidade e mobilidade entre os atrativos turísticos existentes nas fronteiras.

O estudo de um território transfronteiriço como a missioneira pressupõe a análise dos 
efeitos de uma fronteira na interação econômica entre Estados vizinhos. Tais efeitos dependem da 
natureza dessa fronteira no que diz respeito: ao seu nível de abertura; às diferenças linguísticas, 
culturais e etnias à intensidade das relações políticas entre as respectivas zonas fronteiriças; e ao 
nível de disparidade econômica (ANDERSON; WEVER, 2003).

No que tange ao turismo no território missioneiro, a proposta de unificar os territórios 
através da atividade turística poderia ser organizada sob a forma de Roteiros Turísticos. Roteiros 
ligados às etnias locais e à caracterização do meio em que essas estão inseridas, podendo conter 
uma diversidade de atrativos que se expressam sob a forma material desses espaços. De acordo com 
BAHL (2004, p. 31) um roteiro turístico resume todo um processo de ordenação para desencadear a 
posterior circulação turística, seguindo trajetos, criando fluxos e possibilitando um aproveitamento 
racional dos atrativos a visitar. 

Os problemas econômicos que cada lado da fronteira encara estão ligados às dificuldades de se 
prover as estruturas administrativas, política e legal para organizar a cooperação transfronteiriça. 
Isso porque não existe uma forma legal ou institucional comum para essa cooperação (PINHEIRO, 
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2009). Historicamente os limites internacionais têm designado um choque de culturas, etnias, 
economias e governos. Sob uma ótica tradicional a fronteira é a expressão de uma relação conflituosa 
entre duas entidades políticas. Todavia, o território transfronteiriço também pode ser entendido 
como um lugar vivo. 

As Missões Jesuíticas constituem em um provável território transfronteiriço, palco da fusão 
de patrimônios culturais e naturais reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 
Nesse território se destaca como atrativo turístico do Mercosul, o Roteiro Iguassu Misiones, 
o primeiro roteiro turístico do bloco, que constitui um excelente espaço para se demonstrar a 
integração do Mercosul e uma oportunidade de fortalecer as relações entre os países e a interação 
entre seus povos (INSTITUTO IGUASSU MISIONES, 2007). 

No sentido de promover o desenvolvimento econômico da região das Missões e estimular 
a preservação e conservação do seu patrimônio, os governos da Argentina, Brasil e Paraguai 
lançaram em 09 de outubro de 1995 o “Circuito Turístico Integrado Missões Jesuítico Guarani”. O 
Circuito constitui o grande produto histórico e cultural do Mercosul e tem como atrativo principal 
as Missões Jesuíticas onde estão localizadas sete Patrimônios Culturais da Humanidade.

TURISMO E O PATRIMÔNIO CULTURAL NO TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO 
MISSIONEIRO

A cultura é dinâmica e a partir dela entendem-se as transformações que ocorrem, por 
exemplo, no patrimônio arquitetônico de um lugar no decorrer dos séculos, onde cada instante 
vai se refletindo o pensamento, os valores da comunidade de um determinado local.

Pellegrini (1997, p. 90-91) expõe que “[...] atualmente, o significado de patrimônio cultural 
é muito amplo, incluindo outros produtos do sentir, do pensar e do agir humano”. A ideia de 
patrimônio cultural tradicionalmente se refere à herança composta por um complexo de bens 
históricos. Daí o termo, ainda hoje, referir-se à herança familiar. De acordo com Moraes (2005), 
o uso o termo como herança social aparece na França pós-revolucionária, quando o Estado decide 
proteger as antiguidades nacionais as quais era atribuído significado para a história da nação.

De acordo com Teixeira (2004), o conjunto de bens entendidos como herança do povo de 
uma nação foram, então, designados como patrimônio histórico. De acordo com Silva (2010), 
especialistas vêm continuamente substituindo o conceito de patrimônio histórico pela expressão 
patrimônio cultural. Essa noção, por sua vez, é mais ampla, abarcando não só a herança histórica, 
mas também a ecológica de uma região.

O território missioneiro é um conjunto de remanescentes resultado da conquista e colonização 
ibérica na América do Sul e das relações conflituosas que aí se estabeleceram. Estabelecidos em 
território de colonização espanhola, o conjunto patrimonial das Missões encontra-se hoje assim 
localizado: sete “pueblos” ou reduções no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul  – Brasil; quinze 
na província das Misiones – Argentina e oito no departamento de Itapuá  – Paraguai (Figura 
nº 01). Desse conjunto reducional são declarados pela UNESCO como Patrimônio Histórico da 
Humanidade os sítios arqueológicos de São Miguel Arcanjo no Brasil, San Ignácio Mini, Nuestra 
Señora de Loreto, Santa Ana e Santa Maria la Mayor na Argentina, Jesus de Tavarangue e La 
Santísima Trinidad del Paraná no Paraguai (Figura nº 02 e 03).



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1105-1116. ISBN 978-85-63800-17-6

Santos & Rückert1110

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Figura 1 - Localização dos Trinta Povos das Missões e áreas ocupadas por suas fazendas

Fonte: http://www2.uol.com.br/mochilabrasil/imagens/mapamissoes01.jpg

Figura 2 - Localização das reduções tombadas pelo Patrimônio Histórico da Humanidade – UNESCO 
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Figura 03 - Reduções Jesuítas – Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade
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Os Trinta Povos das Missões duraram 160 anos, bem mais do que muitas nações modernas. 
Só em 1768, com a expulsão dos jesuítas, é que esse “país” se dissolveu. O território missioneiro 
hoje, constitui-se em um território transfronteiriço pertecentes à Argentina, ao Brasil e ao Paraguai, 
cuja particularidade é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí viveram e ao uso que 
deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado. 

As Missões são um marco emblemático na política de preservação do patrimônio cultural. 
Os remanescentes que integram a geografia e o patrimônio cultural são bem mais que “simples 
ruínas de pedras” ou “velhos santos de madeira”. São significativos patrimônios – documentos 
materiais impregnados de sentidos imateriais – situados em sítios históricos que por políticas e 
ações culturais passam a serem museus ao ar livre. Todo esse conjunto de bens histórico-culturais 
é transformado em elementos museológicos, dando origem a produção de importante memória 
social.

Os projetos para o desenvolvimento do turismo no território missioneiro são feitas pelas 
autoridades de cada Estado (Brasil, Argentina e Paraguai), visando uma particularidade em seus 
respectivos territórios. A falta de diálogo gera duplicidade de investimentos em cidades fronteiriças 
que acarretam desperdícios de recursos, porém diversas ações na região têm sido implantadas 
pelo setor público para atrair investimentos privados no setor de serviços, hospedagem, comércio, 
transporte, lazer e alimentação. Dessa forma, o efeito multiplicador do turismo associados aos 
investimentos públicos, privados e do setor terciário, podem alavancar o desenvolvimento local 
e regional.

Atrelado a isso, o turismo se mostra como um elo importante, viabilizando a acessibilidade, 
elevará os índices de atratividades dos produtos turísticos nestas áreas de fronteiras. Percebe-se 
então, que cooperação internacional é um elemento fundamental para o turismo de fronteira. 
Todavia, para que ocorra o desenvolvimento deste setor é necessário que os estados elaborem 
planos e estratégias territoriais de turismo em forma conjunta levando em consideração as 
particularidades das fronteiras e ainda considerando o desenvolvimento sócio-espacial.

Hoje, os países promovem o turismo em suas respectivas regiões missioneiras de forma 
desconectada, o que gera dificuldades ao turista que deseja conhecer as reduções históricas dos três 
países num raio de 500 km. No caso argentino, o turismo tem uma forte relação com as Cataratas 
do Iguaçú, principal atrativo turístico da provincia de Misiones. De acordo com Carneiro Filho 
(2013), os turistas que chegam à Tríplice Fronteira via Puerto Iguazú possuem a opção de pacotes 
turísticos que também contemplam as reduções jesuíticas de San Ignácio Mini, Loreto e Santa 
Ana, localizadas no território argentino.

Não fosse o gargalo gerado pela insuficiência de infraestrutura, pela burocracia  estatal e pela 
falta de planejamento integrado do território missioneiro, o contingente de turistas que visita as 
Missões Jesuíticas anualmente (tabela 1) poderia ser aumentado. 

No que se refere ao acesso terrestre, a província de Misiones é cortada pela Ruta 12, que liga a 
cidade fronteiriça de Puerto Iguazú a capital da provincia Posadas. Chegando em Posadas, os turistas 
ao atravessar a ponte internacional chegando a cidade de Encarnación, capital do departamento 
de Itapuá no território paraguaio. À 30 km de Encarnación chega-se ao conjunto arquitetônico 
das reduções de Trinidad e Jesús de Tavarangüe, tombadas pelo patrimônio histórico da UNESCO.
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A falta de integração entre os países no âmbito do turismo missioneiro e a falta de infraestrutura 
configuram um empecilho ainda maior para o turismo de fronteira. A região missioneira é carente 
de pontes, rodovias, aeroportos para o crescimento da atividade turística. A boa pavimentação e 
conservação de rodovias que levam às rotas missioneiras são fundamentais para o fortalecimento 
do turismo nesta região. 

Para visitar a Redução de São Miguel Arcanjo, situada no município de São Miguel das 
Missões, no Estado do Rio Grande do Sul, partindo de Posadas (AR), o turista tem a opção do 
transporte rodoviário particular, pois não há linha de ônibus que interligue essas cidades devido o 
transporte hidroviário ser um empecilho, não apenas para o turismo mas para os outros setores da 
economia. Os horários restritos de funcionamento das balsas que fazem a travessia entre o Brasil 
e a Argentina é um obstáculo que limita a atividade turística na região. A ponte internacional da 
Integração, entre São Borja (BR) e Santo Tomé (AR) é a rota mais próxima para o turismo na região.

A falta de aeroportos na região com rotas regulares também é um entrave para o desenvolvimento 
do turismo missioneiro. No Brasil, o único aeroporto na região das Missões está no município de 
Santo Ângelo, com voos comerciais regulares e as passagens estão acima do preço de mercado. De 
acordo com o IPHAN (2014), a maioria dos turistas para as reduções de São Miguel são oriundos 
dos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul, que estão a 430 km e 428 km respectivamente 
provenientes dos países europeus como: Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido e Polônia, 
além dos países americanos como EUA, Canadá, Chile, Colômbia e Argentina. Além do transporte 
aéreo, é o transporte rodoviário que atende o turismo missioneiro do Estado do Rio Grande do 
Sul, tendo destaque para o turismo regional e o turismo escolar para o estudo missioneiro que 
contempla na grade curricular do 4° ano do ensino fundamental dos anos iniciais do Estado do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Hoje, a potencialidade turística é indiscutível, mas a contribuição do turismo pode ser 
muito mais enriquecedora, aumentando a utilidade dos atrativos turísticos, gerando mais valor, 
logo, mais renda. Ademais, o fomento do turismo na região favorece o reinvestimento cultural 
e a reabilitação dos lugares mais diversos. Deve respeitar, acima de tudo, a cultura local e prover 
benefícios e oportunidades para as comunidades locais, considerando às tradições das missões 
jesuíticas.

Tabela 1 – Número de visitantes nas principais ruínas das Missões Jesuíticas

REDUÇÕES PAÍS NÚMERO DE VISITANTES/ANO DE 2013

São Miguel das Missões Brasil 110.000

San Ignácio Mini Argentina 170.000

Trinidad Paraguai 33.000

Jesús de Tavarangue Paraguai 45.000

Fontes: Museu das Missões; Provincia de Misiones; 2014 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração atual da Região Turística das Missões, que engloba territórios transfronteiriços 
contíguos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, é resultante da forma com que o seu 
meio natural foi apropriado pelos grupos sociais que aí se sucederam no decorrer de sua evolução 
histórica, deixando suas marcas e referências no espaço por eles ocupado.

Em princípio, este estudo revela o potencial turístico no território transfronteiriço missioneiro 
entre Argentina, Brasil e Paraguai, destacando a posição privilegiada desses países no cenário de 
integração regional. Foi possível constatar que a situação deste território missioneiro é único, 
pois reúne descendentes de numerosas etnias denominados Guaranis, grupos indígenas que se 
fundiram durante a segunda fase das Missões Jesuíticas.

Com tamanha riqueza natural e cultural, a região é atrativa para turistas, pois visitar os 
Guaranis é chegar a um mundo de cultura viva e natureza exuberante, “vivendo-se um pouco” 
a utopia que os indígenas e os jesuítas criaram em meio da selva sul americana. É fato que o 
turismo tem efeitos econômicos de expressiva importância para o processo de desenvolvimento 
da economia, gerando renda. Mas também é salutar que o aumento descontrolado da atividade 
turística causa ao patrimônio cultural e arquitetônico.

Assim, todas as iniciativas implantadas na região têm por objetivo resgatar as obras realizadas 
pela comunidade jesuítica, divulgar a História das Missões, consolidar a região como um polo 
Turístico Internacional e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento e a integração 
regional. Observa-se no entanto, que as iniciativas não têm atingido plenamente os objetivos 
pretendidos porque as distâncias são grandes entre os centros maiores tanto da Argentina, como 
no Brasil e Paraguai. A infra-estrutura ainda é precária e as estradas comprometidas pela falta 
de manutenção. Hotéis e restaurantes foram construídos oferecendo condições para atender um 
número grande de visitantes. Existem poucas opções de lazer e modalidades de turismo além do 
turismo histórico cultural.

O potencial da região não é explorado de forma conjunta, os projetos para o fomento do turismo 
nas Missões são feitos por autoridades de Brasil, Argentina e Paraguai visando, separadamente, os 
territórios de cada país. Um exemplo disso é o projeto paraguaio que visa o melhor aproveitamento 
do potencial turístico das Missões. A falta de diálogo gera duplicidade de investimentos em cidades 
fronteiriças que acarretam desperdício de recursos, tais como a existência de três aeroportos 
internacionais na Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai.

Conhecer um local é conhecer o seu povo e a sua cultura, mas não há turismo que se sustente 
sem a preservação da arquitetura e das tradições locais, especialmente o caso das Missões, em 
que os atrativos principais estão representados pelo patrimônio histórico e cultural. As parcerias 
são essenciais para um trabalho de preservação e turismo sustentável, a fim de que as riquezas e 
recursos sejam utilizados e conhecidos.
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