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O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre o turismo em espaços 
rurais na Região das Agulhas Negras a partir do prisma da geografia, tendo como objeto de 
estudo inicial a região de Visconde de Mauá-RJ. Desta forma, pretende-se investigar os fatores 
que fomentaram o crescimento e o fortalecimento das atividades ligadas ao turismo em uma 
área onde a produção agropecuária se constituía como a principal atividade econômica do 
campo. Busca-se compreender também se nesse processo, as atividades agrícolas e a 
população rural se articulam com o turismo através do fornecimento de produtos e de mão de 
obra para o setor. 
 Para a realização do trabalho foram feitos levantamentos de referências bibliográficas 
sobre o recorte espacial com o intuito de elaborar um histórico socioeconômico da região de 
Visconde de Mauá. Além disso, também foram feitos levantamentos bibliográficos sobre o 
turismo e seu estudo no âmbito da geografia. A pesquisa teve por base a análise de dados 
secundários bem como de dados primários, os quais foram coletados através de trabalho de 
campo. As atividades realizadas em campo foram: o reconhecimento da área de estudo; a 
aplicação de questionários em associações de turismo, meios de hospedagem, 
estabelecimentos gastronômicos e lojas de artesanato e souvenirs; e a realização de entrevistas. 

Como resultados iniciais, pode-se afirmar que a região de Visconde de Mauá passou por 
um processo de deslocamento do eixo econômico das atividades produtivas agrícolas para as 
atividades ligadas ao turismo, principalmente a partir da década de 1970. A paisagem é sem 
dúvida o principal atrativo turístico da região, que oferece aos visitantes a possibilidade de 
apreciar e usufruir de entidades ligadas à natureza, como a fauna, a flora, os recursos hídricos, 
os acidentes geomorfológicos, etc. Entre os elementos que colaboraram para o fortalecimento do 
turismo na região, podem ser apontados: a criação do Parque Nacional do Itatiaia (1937), a 
construção e ampliação da rodovia Presidente Dutra (1949), a criação da APA da Serra da 
Mantiqueira (1985), o crescimento urbano-industrial de alguns municípios que integram a Região 
das Agulhas Negras nas últimas décadas e o fato da região estar relativamente próxima às duas 
metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
 A contribuição do trabalho se dá em função da necessidade de se analisar os novos 
processos emergentes nos espaços rurais do Estado do Rio de Janeiro ligados a atividades não 
agrícolas. A pesquisa apresentada faz parte de um projeto maior que vislumbra entender essa 
dinâmica não apenas na região de Visconde de Mauá, mas em toda a Região das Agulhas 
Negras. Espera-se através dessa investigação científica uma reflexão sobre algumas das 
questões que perpassam o turismo no âmbito da geografia, colaborando para o exercício do 
pensamento geográfico em um tema tão abrangente e polissêmico quanto o turismo, atividade 
que esta cada dia mais presente na diversificação e reestruturação do espaço rural. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo é um tema que tem atraído nas últimas décadas a atenção de acadêmicos 

brasileiros de diferentes áreas em função do cada vez maior desempenho econômico das 

atividades relacionadas a esse importante fenômeno espacial. O presente trabalho busca 

apresentar algumas contribuições que a geografia pode oferecer aos estudos do turismo em 

espaços rurais a partir de seu corpo teórico e metodológico, tendo como objeto de estudo inicial 

a região de Visconde de Mauá, localizada na Região das Agulhas Negras, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 A escolha de Visconde de Mauá se deu em função de seu passado econômico estar 

vinculado a produção agrosilvopastoril. Além disso, Visconde de Mauá encontra-se inserida no 

contexto do Vale do Paraíba, uma região que historicamente possui uma considerável relevância 

na produção agrícola no contexto do Estado Rio de Janeiro, e que nas últimas décadas vem 

passando por um processo de crescimento urbano e industrial que imprime transformações no 

espaço, tanto no campo quanto na cidade. 

Antes de se consolidar como uma área de importância turística no Estado do Rio de 

Janeiro, a região de Visconde de Mauá tinha como principal atividade econômica a agropecuária. 

As atividades produtivas rurais foram desenvolvidas a partir da instalação de núcleos coloniais, 

responsáveis pelo processo de ocupação na região entre os anos de 1889 e 1916 (ROCHA, 

1984).  

O fracasso das experiências dos núcleos de colonização deu-se em função de uma série 

de fatores, entre os quais: a instabilidade e iminente ameaça de suspensão dos subsídios; a falta 

de uma infraestrutura de transporte, materializada pela ausência de estradas que oferecessem 

boas condições de viagem e de escoamento da produção, bem como as dificuldades de 

deslocamento impostas pelo terreno montanhoso e pela distância; as técnicas e instrumentos 

rudimentares empregados na produção agropecuária; a péssima infraestrutura das casas 

construídas pelo Estado para instalar os imigrantes; a baixa qualidade da terra para a prática da 

agropecuária alegada pelos colonos; e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que imprimiu uma 

série de dificuldades a manutenção dos fluxos migratórios.  

Com o fim desse projeto, a pecuária bovina de corte e leite torna-se a principal atividade 

econômica da região até a década de 1970, quando essa atividade produtiva entra em crise 

(VILLELA e MAIA, 2009). Nesse contexto desfavorável, a atividade turística passa a se constituir 

como uma possibilidade alternativa de renda aos produtores rurais locais. Atualmente o turismo 

se configura como a atividade econômica mais relevante da região de Visconde de Mauá, tendo 

como marco de sua consolidação justamente a década de 1970. Anteriormente, conforme 



apontam os estudos de Rocha (1984), os fluxos de visitantes eram limitados e, em geral, 

restritos a pessoas com laços de parentesco ou étnicos com a população remanescente dos 

núcleos de colonização de imigrantes europeus. 

 Tendo cerca de 400 Km² de área (QUINTEIRO, 2008), Visconde de Mauá abrange 

partes dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, sendo compartilhada pelos municípios 

de Resende e Itatiaia, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas, em Minas Gerais. A região de 

Visconde de Mauá subdivide-se em três núcleos principais de ocupação: 1) a Vila de Visconde 

de Mauá, pertencente ao município de Resende; 2) a Vila de Maringá, dividida em Maringá-RJ e 

Maringá-MG pelo Rio Negro (que nasce no Pico das Agulhas Negras e possui cerca de 200 km 

de extensão), sendo a porção fluminense integrada ao município de Itatiaia e a porção mineira 

integrada ao município de Bocaina de Minas; e 3) a Vila de Maromba, pertencente ao município 

de Itatiaia.  

O principal acesso se dá através da rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 311, 

entre as cidades de Resende e Itatiaia. A saída do km 311 conecta a BR-116 a rodovia Coronel 

Rubens Tramujas Mader (RJ-163). O trecho da RJ-163, que dá acesso a Penedo e a Visconde 

de Mauá, está a aproximadamente 30 km da Vila de Visconde de Mauá, 36 km da Vila de 

Maringá e 39 km da Vila de Maromba. A Figura1 representa esquematicamente a área de 

estudo.  

 

Figura1: Croqui da região de Visconde de Mauá 

Fonte: Site da Associação Turística e Comercial de Região de Visconde de Mauá 
http://www.viscondedemaua.org.br Consultado em 26 de setembro de 2011. 

http://www.viscondedemaua.org.br/


 

Concordando com Rocha (2005), consideramos que a paisagem se constitui como o 

principal atributo de atração turística da região. A paisagem, segundo Santos, pode ser 

entendida como “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança [...]. Esta pode ser 

definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de 

volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.” (SANTOS, 1988, p. 21). Desse 

modo, compreende-se que há uma íntima relação entre a paisagem e o turismo na região de 

Visconde de Mauá. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre o turismo em espaços 

rurais na Região das Agulhas Negras a partir do prisma da geografia, tendo como objeto de 

estudo inicial a região de Visconde de Mauá-RJ. Desta forma, pretende-se investigar os fatores 

que fomentaram o crescimento e o fortalecimento das atividades ligadas ao turismo em uma 

área onde a produção agropecuária se constituía como a principal atividade econômica do 

campo.  

Busca-se compreender também se nesse processo, as atividades agrícolas e a 

população rural se articulam com o turismo através do fornecimento de produtos e de mão de 

obra para o setor. Por último, é importante destacar que o presente artigo dará ênfase aos 

resultados obtidos a partir dos estudos empíricos realizados no recorte espacial delimitado.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização desse trabalho, foi utilizado como método o estudo de caso. Foram 

feitos levantamentos de referências bibliográficas sobre o recorte espacial com o intuito de 

elaborar um histórico socioeconômico da região de Visconde de Mauá. Também foram feitos 

levantamentos bibliográficos tanto sobre o turismo e seu estudo no âmbito da geografia quanto 

sobre a paisagem enquanto conceito geográfico e atrativo turístico. A pesquisa teve por base a 

análise de dados secundários bem como de dados primários, os quais foram coletados através 

de trabalho de campo.  

As atividades realizadas em campo foram: o reconhecimento da área de estudo; a 

aplicação de questionários em associações de turismo, meios de hospedagem, 

estabelecimentos gastronômicos e lojas de artesanato e souvenirs; e a realização de entrevistas. 

Os dados obtidos foram organizados em gráficos para sua melhor visualização e análise. 

 



RESULTADOS 

Turismo, Geografia e Paisagem: 

O turismo – caracterizado como fluxo de pessoas, atividade econômica ou outras 

possibilidades – é, sobretudo, um fenômeno espacial. Ele é ao mesmo tempo modelado e 

responsável por modelar o espaço geográfico de diferentes formas, em diferentes momentos e 

nas mais diversas escalas. Por isso, uma abordagem geográfica pode ajudar a compreendê-lo 

melhor. Pretendemos nessa sessão apresentar algumas contribuições que expressem uma 

relação mais íntima entre a paisagem, um conceito eminentemente geográfico, e o turismo. 

Iniciaremos este esforço através de uma citação de Pires (2006). Segundo o autor: 

 

Se a razão de ser do turismo – aquilo que mais caracteriza este fenômeno – 
é o deslocamento ou movimento voluntário das pessoas de um lugar para 
outro no espaço, então o turismo poder ser concebido como uma experiência 
geográfica na qual a paisagem se constitui num elemento essencial (PIRES, 
1996, p. 162). 

 

Esse protagonismo da paisagem também é destacado por Font (1992) apud Pires 

(1996), ao considerá-la como o aspecto visível e perceptível do espaço e por isso tendo um valor 

fundamental para a oferta turística. Font, no entanto, alerta que em algumas situações pode 

criar-se uma contradição onde à paisagem é alvo de degradação em virtude do desenvolvimento 

do turismo, quando na verdade a mesma deveria ser preservada para a conservação do atrativo, 

e consequente manutenção da atividade em longo prazo (FONT, 1992 apud PIRES, 1996). 

Percebendo tal contradição, Bombin (1987) apud Pires (1996) faz uso da expressão 

fragilidade ou vulnerabilidade visual da paisagem para caracterizar o que seria “o grau de 

susceptibilidade à deterioração mediante a incidência de determinadas atuações [...] o inverso da 

capacidade da paisagem em absorver possíveis alterações sem perda de qualidade”. (BOMBIN, 

1987 apud PIRES, 1996, p. 166). Bombin prossegue enumerando três grandes grupos que 

aglutinam uma série de fatores para a determinação da fragilidade visual da paisagem, que são: 

fatores biofísicos, fatores de visualização e fatores histórico-culturais. A preocupação de 

Font(1992) e Bombin (1987) também é compartilhada por Rodrigues (1994) apud Pires (1996), 

ao enquadrar a paisagem como um recurso turístico, e, portanto, detentora de uma grande 

relevância no quadro composto por este fenômeno espacial.  

Partindo das mesmas preocupações de Font (1992), Bombin (1987) e Rodrigues (1994), 

muitos estudos científicos salientam a importância da manutenção de diferentes ecossistemas, 

não só por razões que viabilizem um turismo sustentável, mas principalmente pela importância 

da biodiversidade enquanto necessidade primordial para a preservação do equilíbrio natural da 



biosfera e, ao mesmo tempo, recurso a ser estudado e desfrutado no futuro. Entretanto, a ideia 

de preservação da paisagem como recurso turístico não se respalda apenas por argumentos 

científicos. Na verdade, estes argumentos integram o conjunto bastante heterogêneo e complexo 

dos aspectos culturais.  

Nesse sentido, de acordo com Jordana (1992) apud Pires (1996), a percepção da 

paisagem pode ocorrer através de estímulos recebidos do meio, sendo um ato criativo 

condicionado a três tipos de fatores:  

 

fatores inerentes ao próprio indivíduo (forma de ser, capacidade imaginativa, 
mecanismos de associação etc.); fatores educativos e culturais imprimidos 
pela sociedade, condicionantes da sensibilidade e atitudes do observador; e 
fatores emotivos, afetivos e sensitivos, derivados das relações do observador 

com o ambiente (JORDANA, 1992 apud PIRES, 1996, p. 163 e 164). 
 

 Meneses (2002) também explora este campo ao estudar a paisagem e os processos 

culturais. Para isso, ele se apropria das contribuições de Berque (1994), que afirma que a 

paisagem não é universal. Todavia, prossegue o autor, se a paisagem não é universal, muitas 

das formas que compõem a morfologia do planeta são. No que se refere ao turismo, à 

valorização de algumas dessas formas, atribuindo-lhes uma especificidade, pode ser explicada a 

partir de sua beleza. Este, porém, é um critério que implica em algumas dificuldades, uma vez 

que, “a beleza é um valor mutável, variável ao longo do tempo e do espaço. Não é imanente à 

coisa, mas obrigatoriamente atribuída. Os critérios de beleza integram códigos históricos, que 

estão em transformação contínua” (MENESES, 2002, p. 31).  

Nessa mesma linha, Castro (2002) entende que a valorização da paisagem – avaliada 

como um dos muitos recursos apropriados pelas atividades econômicas do turismo –, se dá em 

função do conteúdo simbólico prévio do qual a ela se encontra revestida. Este conteúdo 

simbólico imanente também é mencionado por Sauer (2004 [1925]), que afirma que “todas as 

paisagens possuem significados simbólicos porque são o produto da apropriação e 

transformação do meio ambiente pelo homem” (SAUER, 2004 [1925], p. 108). Castro (2002) 

também afirma que antes de tudo a paisagem é um bem social. Não há, por conseguinte, uma 

paisagem turística apenas, mas sim uma paisagem socialmente estetizada e valorizada, 

apropriado por grupos humanos. Assim, a autora considera como paisagem turística: 

 

 

 



[...] tanto a natureza, que não deixa de existir, sendo irredutível aos termos 
humanos, e a sua tradução em termos próprios a uma cultura, sendo 
integrada ao mundo que o homem é capaz de conceber, de perceber e de 
organizar, como também os acréscimos que o trabalho humano lhe dá 
(CASTRO, 2002, p. 131). 

  

Por último, gostaríamos de destacar a observação de Cruz (2002) sobre a primazia da 

paisagem. De acordo com a autora, a relação estabelecida entre o turista e o lugar visitado é 

transitória, passageira e, frequentemente, fugaz e superficial. Assim, por ser a primeira instância 

de contato do turista com o lugar, a paisagem configura-se como um dos principais elementos 

que integram a atratividade dos locais para o turismo.  

Após todas as considerações sobre a paisagem mencionadas, fica evidente que ela é 

fundamental para se pensar o turismo. Vimos também que sua concepção é socialmente 

construída e que está diretamente relacionada a aspectos culturais. Desse modo, a valorização 

de uma determinada paisagem poderá variar de acordo com uma série de razões que abrangem 

desde a subjetividade do que é considerado belo ou agradável por diferentes indivíduos ou 

grupos sociais, até a imposição de um modelo de consumível baseado em uma lógica 

econômica predominante. 

 

Fatores que fomentaram o crescimento e o fortalecimento das atividades ligadas ao 

turismo: 

Os municípios que integram a região das Agulhas Negras têm passado por um processo 

de crescimento urbano e populacional nas últimas décadas. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento da população total é acompanhando 

por um crescimento da população urbana e um decréscimo da população rural, principalmente 

na última década. Com o aumento da população e de infraestruturas urbanas, o turismo tem se 

favorecido principalmente em virtude do crescimento do número de visitantes e de aparelhos 

turísticos.  

Aliado a estes fatores regionais podemos elencar outros elementos que podem ter 

contribuído para o crescimento do turismo em Visconde de Mauá, entre os quais: a presença de 

áreas de preservação como o Parque Nacional do Itatiaia e a Área de Proteção Ambiental (APA) 

da Serra da Mantiqueira, favorecendo a preservação do principal atrativo turístico local, a 

paisagem; a localização estratégica da região, próxima a três das principais metrópoles 

nacionais (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo) e conectada ao principal eixo de 

deslocamento entre as duas metrópoles nacionais (Rio de Janeiro e São Paulo), a rodovia 

Presidente Dutra; a presença de uma boa infraestrutura receptiva – meios de hospedagem, 



restaurantes e outros estabelecimentos gastronômicos e comércio destinado aos turistas –, 

como a existente em Penedo e Visconde de Mauá; a primazia turística desta região no Estado 

do Rio de Janeiro, principalmente em Visconde de Mauá.   

O Parque Nacional do Itatiaia, atualmente com a extensão de aproximadamente 30.000 

hectares e abrangendo parte da região de Visconde de Mauá, é compartilhado pelos municípios 

de Resende e Itatiaia, no Rio de Janeiro, e Alagoa, Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas 

Gerais. Criado em 14 de junho de 1937, através do Decreto Federal n 1713, este foi o primeiro 

parque nacional brasileiro.   

No decorrer dos anos, o Parque Nacional de Itatiaia é ampliado e em nova legislação é 

reconfirmado e reconhecido como uma Unidade de Proteção Integral, categoria definida pela Lei 

n 9985 de 18 de julho de 2000, que tem como objetivo a “manutenção dos ecossistemas livres 

de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais” (BRASIL, LEI N 9985, de 18 de julho de 2000, Art. 2o, VI).  

O Parque Nacional de Itatiaia divulga a região e amplia o interesse dos visitantes, antes 

circunscritos a uma rede de conhecimentos mais pessoal, familiar e de conterrâneos europeus. 

Tem, portanto, um importante papel no crescimento do turismo na região, incluindo o atrativo 

ecológico junto aos atrativos culturais e outras amenidades para novos visitantes do Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

O Parque Nacional de Itatiaia e a região de Visconde de Mauá integram o Mosaico de 

Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira, que abrangem uma área com 

445.615 hectares e que se estendem pelos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo, abarcando 37 municípios e 19 Unidades de Conservação e suas zonas de 

amortecimento, entre as quais está a APA da Serra da Mantiqueira. (LINO & ALBURQUERQUE, 

2007).  

A APA da Mantiqueira, criada em 3 de junho de 1985 pelo Decreto Federal n 91304, 

tem aproximadamente 421.804 hectares. A APA é compartilhada pelos municípios de Resende e 

Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro; Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaina de Minas, Delfim 

Moreira, Itanhandu, Itamonte, Liberdade, Marmelópolis, Passa Quatro, Passa Vinte, Piranguçu, 

Pouso Alto, Virgínia e Wenceslau Brás, no Estado de Minas Gerais; e Queluz, Lavrinha, 

Cruzeiro, Piquete, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São 

Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, no Estado de São Paulo.  

Sendo uma Unidade de Uso Sustentável, categoria definida pela Lei n 9985 de 18 de 

julho de 2000, a mesma tem como objetivo “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 



sustentável de parcela de seus recursos naturais” (BRASIL, LEI N 9985, de 18 de julho de 

2000, Art. 7o, § 2o). De acordo com o artigo 2 do Decreto Federal n 91304 de 03 de junho de 

1985, a instituição da APA da Serra da Mantiqueira,  

 

[...] além de garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura 
regional, tem por objetivo proteger e preservar: a) parte de uma das maiores 
cadeias montanhosas do sudeste brasileiro; b) a flora endêmica e andina; c) 
os remanescentes dos bosques de araucária; d) a continuidade da cobertura 
vegetal do espigão central e das manchas de vegetação primitiva; e) a vida 

selvagem, principalmente as espécies ameaçadas de extinção (BRASIL, 

DECRETO FEDERAL N 91304, de 3 de junho de 1985, Art. 2o). 
 

O fato de fragmentos da região integrarem tanto o Parque Nacional do Itatiaia quanto a 

APA da Serra da Mantiqueira contribui para o desenvolvimento do turismo em Visconde de 

Mauá. Por serem áreas protegidas por legislações específicas e pelo poder público, sua 

preservação é teoricamente assegurada, possibilitando a manutenção do principal atrativo 

turístico da região: a paisagem ligada às amenidades e ao lazer proporcionado pela natureza. 

A entrevista com o presidente em exercício da Associação Comercial e Turística da 

Região de Visconde de Mauá (MAUATUR) naquele período, assim como as entrevistas 

realizadas com alguns empreendedores e moradores da região, confirma que os atributos 

naturais podem ser considerados o principal fator de atração para o turismo na área de estudos. 

Em nossa abordagem geográfica entendemos que esses atributos naturais – como a fauna, a 

flora, os recursos hídricos, os acidentes geomorfológicos, etc. –, vistos de forma individual ou 

como conjunto, integram a paisagem. 

Conforme já foi mencionado anteriormente, Visconde de Mauá está localizada entre Rio 

de Janeiro e São Paulo, tendo como principal acesso a região a rodovia Presidente Dutra. Essa 

posição central entre as duas metrópoles favorece o turismo principalmente pela relativa 

proximidade da região tanto do Rio de Janeiro (à aproximadamente 210 km) quanto de São 

Paulo (à aproximadamente 310 km), tornando Visconde de Mauá uma opção de lazer ligado à 

natureza distante a apenas poucas horas de viagem em um veículo automotor. A Figura2 

representa esquematicamente a localização da região de Visconde de Mauá. 

 



 

Figura2: Esquema Representando a Posição Estratégica da Região de Visconde de Mauá 

Fonte: ONG Crescente Fértil – Consultado em 20 de setembro de 2011. 

 

Apenas o atrativo das Unidades de Conservação não seria suficiente para o impulso do 

turismo na região, que também, desde cedo, esteve relacionado às vias de circulação para o 

trânsito de turistas.  De fundamental importância para o crescimento do turismo e do número de 

visitantes, foi a construção da rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1928 sob a alcunha de 

BR-2. Ao longo do processo de construção, ampliação e melhora da rodovia, que passa a ser 

nomeada rodovia Presidente Dutra em 30 de abril de 1949, podemos enumerar importantes 

obras como a pavimentação do trecho entre São Miguel e Mogi das Cruzes, no ano de 1949; a 

retificação do traçado da rodovia, que encurtou em 101 km o trajeto, e a pavimentação de 

aproximadamente dois terços da rodovia, inauguradas em 1951; e a duplicação da rodovia e 

encurtamento do trajeto em 12 km, inauguradas em 1967 (CONFEA, 2002).  

A rodovia e as sucessivas obras melhoraram a conexão entre o Rio de Janeiro e São 

Paulo e contribuíram para o processo histórico de crescimento urbano e industrial da região do 

Vale do Paraíba. Consequentemente houve uma significativa melhora do acesso aos visitantes e 

diminuição do tempo de viagem das duas capitais até região de Visconde de Mauá.  

Outro fator que torna possível o turismo em Visconde de Mauá é a presença de uma 

infraestrutura para a recepção dos turistas. No recorte espacial estudado, os aparelhos turísticos 

encontram-se concentrados principalmente nas vilas de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. 

A infraestrutura turística é composta principalmente pelos meios de hospedagem, pelos 



restaurantes e outros estabelecimentos gastronômicos, pelas lojas de artesanato e souvenir, 

pelo museu Bühler e pelo posto de informações turísticas da MAUATUR. 

A Vila de Visconde de Mauá concentra boa parte dos serviços destinados principalmente 

à população local, entre os quais a escola pública, o posto de saúde, um caixa eletrônico do 

Banco, uma delegacia e estabelecimentos comerciais (farmácia, padaria, bares, entre outros, 

além de um pequeno centro comercial). Contudo, também existem na vila serviços destinados 

aos turistas como estabelecimentos hoteleiros e restaurantes, e o ponto de informações 

turísticas da MAUATUR.  

A Vila de Maringá, abrangendo tanto a porção mineira quanto a porção fluminense, é, 

por outro lado, essencialmente voltada para o recebimento e prestação de serviços de 

hospedagem e gastronomia mais sofisticados aos turistas. Nela também está localizado o museu 

Bühler, que conta um pouco da história da região e dos fluxos migratórios para Visconde de 

Mauá. 

Por último, a Vila Maromba, que concentra alguns dos principais atrativos naturais da 

região como a piscina natural “Poção da Maromba” e as cachoeiras “Véu da Noiva” e do 

“Escorrega”, também é preponderantemente voltada ao turismo. De modo geral, ela oferece 

serviços de hospedagem e gastronomia menos sofisticados em relação a Maringá.  

Além dos três principais núcleos, existem na região outras áreas com ocupação menos 

densa em comparação com as três vilas, entre as quais podem ser destacadas: Mirantão, Vale 

das Flores, Vale das Cruzes, Vale do Alcantilado, Vale do Pavão, Vale de Santa Clara e Vale da 

Grama. Boa parte dessas localidades também se encontra conectada ao turismo, oferecendo 

serviços de alojamento e refeições. 

De acordo com informações da MAUATUR, as diferentes nomenclaturas para os meios 

de hospedagem da região de Visconde de Mauá, que engloba principalmente pousadas, chalés 

e hotéis, não representam necessariamente diferenças na qualidade dos serviços e nem no 

enquadramento na associação. A única especificação feita é que de modo geral o termo 

“pousada”, empregado para definir alguns meios de hospedagem da região, representa algo 

mais íntimo e familiar, com o dono morando no local. A nomenclatura da maior parte dos 

estabelecimentos não representa desta forma as tipologias propostas pelo novo Sistema de 

Classificação de Meios de Hospedagem do Ministério do Turismo (2010). 

 

Articulação das atividades agrícolas e da população rural com o turismo: 

A pesquisa aponta que o turismo tornou-se a principal atividade em Visconde de Mauá, 

superando economicamente a agricultura e a pecuária. A atividade surgiu na região como uma 



alternativa para algumas famílias, preponderantemente as vinculadas aos imigrantes 

remanescentes dos projetos dos núcleos de colonização, frente à crise do setor agropecuário e 

as dificuldades históricas da prática da agricultura e do escoamento da produção na região. 

Posteriormente outros atores, entre os quais pessoas oriundas de movimentos alternativos de 

diferentes origens e populações de origem urbana passam a participar do conjunto de atividades 

que envolvem o turismo e a colaborar com o seu crescimento.  

Nesse novo contexto de predomínio do turismo em uma área anteriormente 

caracterizada preponderantemente por atividades agropecuárias produtivas, nos interessa saber 

o que aconteceu com a produção agrícola e a população rural frente a essa transformação na 

região de Visconde de Mauá. Para compreender os processos referentes tanto à produção 

quanto a população rural, serão apresentados e analisados alguns dados primários provenientes 

dos trabalhos de campo realizados na região. 

Primeiramente, é fundamental destacar que o turismo em Visconde de Mauá se 

desenvolve efetivamente em áreas rurais. Apesar dessa característica e do histórico econômico 

de Visconde de Mauá vinculado essencialmente às atividades do campo, o turismo na região 

não tem como atrativo principal as atividades rurais produtivas. Torna-se necessário então 

analisar se nesse novo contexto de predomínio do turismo como principal fonte de renda para a 

região existe alguma relação entre os aparelhos turísticos, à produção agropecuária e a 

população rural da região. 

Conforme pode ser observado no Figura3, dos 23 estabelecimentos visitados no 

trabalho de campo, sendo 10 estabelecimentos hoteleiros e 13 restaurantes ou estabelecimentos 

gastronômicos, 9 tinham algum tipo de produção agropecuária, ou seja, pouco menos que 40%.  

 

 

Figura3: Produção agrícola nos estabelecimentos visitados 

Fonte dos dados: Trabalho de Campo, 2010. 



 Outro dado importante é que aproximadamente 60% destes estabelecimentos visitados 

– incluindo-se além dos 10 estabelecimentos hoteleiros e dos 13 restaurantes ou 

estabelecimentos gastronômicos, 17 lojas de artesanato e/ou souvenir – utilizam produtos da 

região de Visconde de Mauá (como a truta, verduras, legumes, geleias, derivados de leite, ovos, 

mel); de municípios próximos pertencentes à região do Vale do Paraíba do Sul Fluminense, 

como Barra Mansa, Resende e Volta Redonda (como a truta, doces em compotas, doces, 

licores, biscoitos, cachaça); e de Minas Gerais, como Bocaina de Minas e São Lourenço (como 

derivados de leite, doces, biscoitos). O Figura4 apresenta esquematicamente a presença dos 

produtos locais nos estabelecimentos turísticos da região. 

 

 

Figura4: Estabelecimentos visitados que utilizam produtos da região 

Fonte dos dados: Trabalho de Campo, 2010. 

 

A produção agrícola nos meios de hospedagem e restaurantes em sua maior parte é 

constituída por pequenas hortas – de alface, cebolinha, couve, manjericão, rúcula, salsinha, 

tomilho, entre outras hortaliças e temperos – as quais destinadas ao abastecimento do próprio 

estabelecimento.  

Outra atividade desenvolvida em alguns estabelecimentos turísticos da região é a 

produção de trutas. A truta é um produto muito utilizado na gastronomia local destinada ao 

atendimento dos turistas. Além da produção local, os estabelecimentos da região também 

utilizam a produção de municípios como Resende, Piraí, Quatis, Paraíba do Sul, Rio Claro e 

Angra dos Reis para atender a demanda de consumo.  

Assim como a truticultura, a produção de mel também é uma atividade produtiva rural 

nova em Visconde de Mauá. O mel produzido em alguns dos meios de hospedagem, in natura 



ou beneficiado na forma de doce ou geleia, é destinado ao consumo dos hóspedes ou vendido 

no comércio local aos turistas que visitam a região.  

Além dessas duas atividades novas, ainda existem na região algumas atividades rurais 

tradicionais, como a já mencionada horticultura e a pecuária bovina leiteira. Estas duas 

atividades são um traço remanescente da tradição agrícola da região oriunda das experiências 

dos núcleos de colonização de imigrantes e das fazendas de pecuaristas mineiros. Em algumas 

localidades de Minas Gerais próximas a Visconde de Mauá, como Bocaina de Minas e São 

Lourenço, a produção de leite e de seus derivados, entre os quais queijos, manteigas e variados 

tipos de doces, é ainda bastante relevante. Nestas áreas mineiras ainda existe a atuação dos 

tropeiros, trabalhadores que herdaram a tradição de seus antepassados, e que ainda hoje são 

responsáveis por coletar e comercializar a produção de alguns gêneros agropecuários e 

mercadorias artesanais. Eles atuam na região de Visconde de Mauá abastecendo o comércio 

local e vendendo os produtos diretamente aos turistas nas três principais vilas. 

Uma interessante observação em relação à economia da região é que no passado 

Visconde de Mauá estava muito mais conectada economicamente as áreas mineiras próximas. 

Esta conexão dava-se em virtude da semelhança e convergência das atividades agrícolas, 

particularmente a pecuária bovina leiteira após o fim dos projetos de núcleos de colonização e a 

compra de lotes em Visconde de Mauá por fazendeiros mineiros. Com o crescimento e 

desenvolvimento do turismo e a crise da pecuária bovina a partir da década de 1970, as relações 

econômicas de Visconde de Mauá com as áreas vizinhas foram suplantada em importância 

pelos fluxos econômicos das áreas emissoras de turistas, principalmente Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

 Nesse contexto de transformação, observamos que mesmo não sendo mais a principal 

atividade econômica da região, a pequena agropecuária local manteve-se e novas atividades 

rurais surgiram, com sua produção direcionada para os turistas e para o abastecimento local, 

consolidando um mercado consumidor. É válido acentuar que nem toda a produção local é 

comercializada pelos aparelhos turísticos da região, uma vez que a maior parte destes 

estabelecimentos procura oferecer a seus clientes produtos com qualidade e, 

consequentemente, com certificação sanitária e de outras naturezas. Tal qualificação legal, 

todavia, nem sempre é conseguida por muitos dos pequenos produtores locais. 

Após apresentarmos algumas mudanças na produção agrícola em Visconde de Mauá 

ocorridas em função das transformações pelas quais a região passou nas últimas décadas, 

analisaremos alguns dados e informações sobre a mão de obra empregada no turismo para 

verificar se existe alguma relação entre a população rural e as atividades ligadas ao turismo.  



Ao analisarmos os dados coletados em campo através de entrevistas com funcionários 

de estabelecimentos turísticos, também observamos uma conexão entre o rural e as atividades 

ligadas ao turismo em função da presença de mão de obra oriunda do campo trabalhando 

nesses estabelecimentos. De acordo com os questionários aplicados durante o trabalho de 

campo, constatou-se que pouco mais da metade dos 28 funcionários entrevistados nos 40 

estabelecimentos visitados tem origem rural (Figura5). 

 

 

Figura5: Origem da mão de obra empregada no turismo nos estabelecimentos visitados 

Fonte dos dados: Trabalho de Campo, 2010. 

 

Entre os principais motivos que levaram os trabalhadores entrevistados a trabalhar com 

o turismo em Visconde de Mauá, podemos enumerar: oportunidade de emprego relacionada ao 

crescimento das atividades ligadas ao turismo e busca por uma melhora na qualidade de vida 

(tanto em virtude do aumento dos rendimentos quanto dos benefícios do ambiente natural). 

Ademais, alguns dos entrevistados que não são naturais de Visconde de Mauá alegam ter vindo 

através da indicação de parentes que moram há mais tempo na região. 

Além da inserção de população rural no turismo, as entrevistas realizadas em campo 

permitiram identificar outras características dos empregados no setor. Do total de 28 

entrevistados, todos trabalham durante todo o ano, sendo 19 funcionários permanentes e 9 de 

origem familiar. Além disso, 13 funcionários possuíam carteira assinada e 7 fizeram algum curso 

de capacitação para trabalhar com o turismo, como por exemplo hotelaria, gastronomia, 

recepção, telefonista e telemarketing. Em relação à escolaridade dos funcionários, temos o 

seguinte quadro: 1 funcionário com o ensino superior completo, 2 funcionários com o ensino 

superior incompleto, 11 funcionários com o ensino médio completo, 1 funcionário com o ensino 



médio incompleto, 4 funcionários com o ensino fundamental completo e 9 funcionários com o 

ensino fundamental incompleto. Por último, observa-se também que a maior parte dos 

funcionários entrevistados mora nas proximidades do local de trabalho, uma vez que 12 

funcionários fazem o trajeto a pé e 7 fazem trajetos curtos (de no máximo 20 minutos) de 

motocicleta ou carro.  

Estes dados nos indicam que apesar da sazonalidade do turismo, existe um fluxo 

contínuo de turistas durante todo o ano, fazendo com que os proprietários mantenham 

funcionários fixos e contratando funcionários temporários apenas nos períodos de maior 

sazonalidade. Observa-se também que uma parcela da mão de obra capacitou-se para trabalhar 

nas atividades relacionadas ao turismo e que a boa parte dos funcionários é moradora da região 

de Visconde de Mauá ou de áreas muito próximas.  

 Mediante a análise dos dados de campo, não há como negar que o turismo é atualmente 

o principal responsável pela dinâmica econômica de Visconde de Mauá. Este importante 

fenômeno espacial ajudou a deslocar a base da economia local da produção agropecuária para 

os serviços ligados ao turismo. Entretanto, a consolidação do turismo na região não resultou no 

desaparecimento das atividades agrícolas e tão pouco na expulsão das populações rurais para 

áreas urbanas.  

 Na verdade, o turismo contribuiu para a manutenção de atividades tradicionais (como a 

pequena agricultura e a pecuária leiteira tanto em Visconde de Mauá quanto nas áreas mineiras 

próximas) e para o surgimento de novas atividades (como a produção de trutas e de mel) ao 

atrair visitantes dispostos a consumir esses produtos produzidos na região. Além disso, parte da 

população rural local foi incorporada ao mercado de trabalho ligado ao turismo, representando 

uma nova alternativa de renda a esses trabalhadores. Nas circunstâncias apresentadas, 

acreditamos que a produção e a população rural em Visconde de Mauá acompanharam as 

transformações advindas do fortalecimento do turismo na região, se conectando as novas 

atividades advindas deste fenômeno espacial.  

 

CONCLUSÕES 

Conforme pudemos analisar neste trabalho, a geografia, enquanto ciência que tem no 

espaço seu principal objeto de estudo, certamente pode colaborar com seu corpo teórico, 

conceitual e metodológico para que avanços sejam feitos nos estudos do turismo, um importante 

e crescente fenômeno espacial. Entre estas contribuições, procuramos enfatizar como o conceito 

de paisagem, muito caro a geografia, pode ser utilizado como um caminho para compreender a 



dinâmica do turismo ligado ao espaço rural em um contexto onde um conjunto de atributos 

naturais, que podem constituir uma paisagem, é apropriado como atrativo turístico. 

Podemos afirmar que a região de Visconde de Mauá no passado teve sua economia 

baseada nas atividades agrícolas, entretanto os projetos de núcleos de colonização entre 1889 e 

1916 não progrediram principalmente em virtude de diversos problemas infraestruturais. Já a 

pecuária leiteira, que se desenvolveu com o final dos núcleos de colonização a partir da segunda 

década do século XX, não conseguiu manter-se como uma atividade econômica rentável para os 

pecuaristas da região. Neste contexto, as atividades ligadas ao turismo neste espaço rural 

surgiram como uma alternativa as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais. A partir da 

década de 1970, o turismo cresceu e se consolidou na região, tendo atingido grande relevância 

em termos de geração de divisas, absorção de mão de obra e fluxo de pessoas.  

A paisagem é sem dúvida o principal atrativo turístico da região, que oferece aos 

visitantes a possibilidade de apreciar e usufruir de entidades ligadas à natureza, como a fauna, a 

flora, os recursos hídricos, os acidentes geomorfológicos, etc. Atrelados à busca pelo consumo 

da paisagem, outros elementos compõem o quadro turístico de Visconde de Mauá, entre os 

quais: a gastronomia; eventos ligados ao turismo (Festa do Pinhão); a pequena produção de 

algumas atividades rurais locais e de áreas limítrofes, que atendem aos estabelecimentos 

turísticos e aos turistas e a prática de esportes.  

A presença de uma boa infraestrutura receptiva – meios de hospedagem, restaurantes e 

outros estabelecimentos gastronômicos e comércio destinado aos turistas –, aliada a outras 

condições favoráveis – como a facilidade de acesso pela rodovia Presidente Dutra; a 

proximidade de outras áreas de interesse turístico, como o bairro de Penedo e o Parque 

Nacional do Itatiaia; e o desenvolvimento de novas obras infraestruturais que envolvem a criação 

da estrada-parque e a melhora da infraestrutura de saneamento básico –, favorecem 

teoricamente o turismo na região. 

Isto porque a infraestrutura de aparelhos turísticos oferece o suporte necessário para a 

estadia dos turistas, que apesar de buscarem nesta área rural um contato com os elementos 

naturais que compõem a paisagem, também não dispensam as infraestruturas e serviços 

presentes no urbano. A localização estratégica, entre Rio de Janeiro e São Paulo, torna 

Visconde de Mauá uma opção de lazer relativamente fácil, principalmente para os turistas que se 

deslocam de carro. Já a existência de outras localidades turísticas colabora para que haja uma 

convergência de turistas na região, beneficiando Visconde de Mauá. Por último, as melhorias 

infraestruturais que têm sido realizadas tendem a facilitar o acesso e a favorecer a entrada de 

turistas na região. 



Mediante ao que foi exposto, podemos afirmar que em Visconde de Mauá algumas 

atividades agrícolas e a população rural estão conectadas ao turismo. O turismo tornou-se a 

principal atividade da região, e passou a absorver parte da pequena produção agropecuária 

(principalmente a pequena produção de hortaliças e de leite e seus derivados) e da mão de obra 

da população rural local. O turismo também estimulou o surgimento de novas atividades 

produtivas ligadas ao rural para atender aos turistas como a produção de trutas e de mel. 

 Esta relação entre o rural e o turismo confirma-se através dos dados obtidos em campo, 

que revelam que aproximadamente 60% dos estabelecimentos turísticos da região utilizam 

produtos do local e 40% dos restaurantes e meios de hospedagem visitados tem algum tipo de 

produção agrícola.  Além disso, 56% dos trabalhadores empregados em atividades relacionadas 

ao turismo têm origem rural. 

Ao longo de nosso trabalho, procuramos refletir sobre algumas das questões que 

perpassam o turismo no âmbito da geografia, um tema que certamente precisa ser mais bem 

explorado pelos geógrafos brasileiros. Esperamos ter colaborado para o exercício do 

pensamento geográfico em um tema tão abrangente e polissêmico quanto o turismo. 
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