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Já faz parte das nossas se-
gundas-feiras falar sobre as
belas paisagens que encontra-
mos pelos quatro cantos de
Brasil. Por sermos um País
continental, é possível encon-
trar aqui praias, cachoeiras,
serras, frio, calor, urbaniza-
ção, ruralidade, passeios para
todos os gostos. A paixão por
viajar acompanha a maioria
dos brasileiros, e muitos deles,
nutrem o sonho de se aventu-
rar pelo mundo. Ir para o ex-
terior tem sido cada vez mais
acessível, mas já pensou em
aliar a experiência do turismo
com a sua história?

Comtemplar o mundo, co-
nhecer culturas diversas é se
aventurar por um universo de
conhecimento e de possibili-
dades. E quando esse propósi-
to se une à vontade de se apro-
fundar na sua própria história,
o passeio tem um gosto mais
doce. Conhecido como Turismo
Genealógico, esse novo mode-
lo de viagem é uma novidade
para quem busca resgatar sua
história. Chamado também de
turismo de raízes, é um seg-
mento do mercado de turismo
que consiste em turistas que
têm conexões ancestrais com
seu destino de férias. 

Com as incontáveis mistu-
ras culturais que existe no Bra-
sil, esse nicho tem ganhado
força nos últimos anos. Isso
porque os brasileiros buscam
conhecer sua descendência e
querem entender de perto suas
origens. Outro aspecto que essa
experiência proporciona é po-
der voltar a lugares que você
nasceu ou viveu quando crian-
ça. Qualquer pessoa pode des-
frutar das férias genealógicas,
mas a população idosa apre-
senta maior interesse. Para al-
guns, é uma chance de relem-
brar o passado e uma oportu-
nidade de aprender mais sobre
quem são e de onde vieram.

Hoje já existem agências
especializadas em proporcio-
nar esse resgate de origens e
descoberta de laços com ante-
passados e pessoas que fazem
parte da construção de quem
somos. “A ideia surgiu de uma
demanda de descendentes que
sentem vontade de conhecer
sua terra de origem, sobre a
qual sempre ouviram falar por
meio de histórias de seus pais
e avós. A viagem de retorno é
fundamental para descobrir
essas raízes”, afirma Catia Dal

Molin, Mestre em História e
fundadora do projeto Gens Tu-
rismo Genealógico Itália
(www.gens-tg.com).

Lugares mais procurados
Embora qualquer local pos-

sa ser o destino de pessoas
que buscam traçar suas raízes,
os locais mais populares são
aqueles que viram uma emi-
gração em massa em algum pe-
ríodo da história. Por exemplo,
a Itália, Portugal e Espanha
são locais conhecidos para esse

tipo de viagem. Catia, da Gens
Turismo Genealógico Itália faz
parte do grupo histórico Le
Arti per Via, de Bassano del
Grappa, em Vicenza, na Itália,
e há muitos anos é empenhada
em divulgar a história e a cul-
tura dos seus antepassados. 

Segunda ela, o objetivo da
novidade é proporcionar uma
experiência emocionante e
plena de memórias, registros,
fatos e informações que, cer-
tamente, surpreenderão os íta-
lo-descendentes por meio de

um programa único e perso-
nalizado que toca todos os
sentidos para fazer da viagem
das origens uma experiência
marcante. A partida ocorre
da cidade onde nasceu o an-
tepassado, vivendo plena-
mente a cultura local de acor-
do com as exigências e as ex-
pectativas de cada cliente. 

“Repercorrendo os lugares
dos nossos nonnos (avós), re-
construímos nossa essência e,
certamente, por meio do Tu-
rismo Genealógico, o turista
descobre algo que o pertence,
suas memórias afetivas, suas
raízes e a história da sua fa-
mília e dos seus antepassa-
dos”, completa. Na parceria, a
empresa Ser Italiano, que há
quase 10 anos oferecendo ser-
viços relacionados ao proces-
so de reconhecimento da Ci-
dadania Italiana, fica respon-
sável por fazer a pesquisa so-
bre os antepassados da famí-
lia, descobrindo as origens e
costumes da época.

Viajar a turismo será ain-
da mais emocionante quando
você aliar o desejo ao propó-
sito. O desejo de conhecer a
cultura, arte e gastronomia de
algum lugar, aliado à possi-
bilidade de resgatar a sua
história e da sua família é a
proposta do Turismo Genea-
lógico ou turismo de origens.
Reconhecer-se, fazer um mer-
gulho em sua identidade dá
sentido a quem você é, ao
que você faz e, principal-
mente, porque faz e para
quem deixará tudo isso. Isso
chama-se legado! “O Turis-
mo Genealógico requer pai-
xão, muita pesquisa, conhe-
cimento do território, além da
experiência e sensibilidade, é
muito além de ver com os
olhos, é sentir com o coração!
E eu quero poder proporcio-
nar a você essa linda expe-
riência”, finaliza Catia Dal
Molin. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

O Turismo Genealógico ganha destaque na procura de suas raízes em meio as histórias vividas por seus antepassados

A gaúcha Catia Dal Molin tem o desejo de poder fazer os ítalo-descendentes sentir a 
emoção que viveu conhecendo as cidades italianas de origem dos seus antepassados
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