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RESUMO

O Espírito Santo é um dos estados brasileiros em que a incidência de descendentes de imigrantes italianos é mais acentuada. Estima-se que 
atualmente cerca de 60% a 70% da população capixaba tem sangue italiano nas veias (BUSATTO, 1995; CASTIGLIONI, 2009). A estatística vem da 
segunda metade do século XIX, em 1874, quando terras capixabas receberam os primeiros imigrantes vindos da Itália com o objetivo de povoar o 
imenso vazio demográfico que caracterizava seu território. O grande afluxo migratório de italianos para o Espírito Santo principiou a criação de 
uma territorialidade ítalo-descendente que, no decorrer das décadas, se tornou importante expressão cultural representativa do patrimônio e da 
identidade, de considerável valor histórico e cultural. No entanto, não se pode deixar de ressaltar que a cultura tende a sofrer modificações, pelo 
contato com outras práticas culturais e pelo desenvolvimento da sociedade no tempo e no espaço em cada lugar. O turismo se insere aí, como 
uma atividade em desenvolvimento que visa beneficiar as comunidades com possibilidades de se abrirem para a recepção de visitantes tornando-
se possível, em algumas regiões, valorizar e resgatar a identidade de um povo, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural e natural 
dessas localidades. Diante desse fenômeno, surge o interesse desta pesquisa: Como o legado cultural dos italianos no Espírito Santo é utilizado 
atualmente na atividade turística? O objetivo dessa pesquisa é analisar os usos e as possibilidades de potencialização do legado da cultura italiana 
para aproveitamento na atividade turística no Estado do Espírito Santo a partir da identificação do patrimônio material e imaterial reconhecidos 
como registro memorial das comunidades tradicionais remanescentes no estado. Quanto à forma metodológica, pode-se considerar esta 
pesquisa como sendo de base bibliográfica e documental, seguida de coleta de dados em campo. A pesquisa em sua fase descritiva contempla 
enfoque empírico nos principais municípios considerados remanescentes da cultura italiana no Espírito Santo, utilizando-se da técnica da história 
oral dirigida aos ítalo-descendentes e de registros imagéticos da realidade pesquisada a partir da observação e análise dos hábitos, do local de 
residência, dos folguedos folclóricos, bem como do patrimônio material e seu estado de arte. Dos primeiros núcleos a receberem imigrantes 
italianos, aqueles que tiveram maior incidência foram a Colônia de Rio Novo, Núcleo Timbuy, Núcleo Santa Cruz, Colônia Castello, Núcleo Acioli de 
Vasconcelos, Núcleo Demétrio Ribeiro, Núcleo Antônio Prado, Núcleo Costa Pereira e Núcleo Moniz Freire. A partir desse critério foram 
demarcados os municípios remanescentes dessas colônias circunscritos na abrangência geográfica dessa pesquisa, quais sejam, Rio Novo, Santa 
Teresa, Ibiraçu, Alfredo Chaves, João Neiva, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e arredores, além de Venda Nova do Imigrante. Como 
resultados, até o presente momento, têm-se boa parte de comunidades constituídas, em sua base cultural, de elementos materiais e imateriais, 
que resistem ao tempo de forma tradicional, com destaque para os municípios de Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves, 
conservando fortes traços culturais por seus descendentes.  Os aspectos responsáveis por essa resistência é a coesão social e a responsabilidade 
comum que advém da participação ativa na vida dessas comunidades. Mantém-se uma cultura que preserva sua identidade por meio de hábitos, 
valores e costumes comuns, nas danças típicas, nas datas e eventos comemorativos e folclóricos, na gastronomia e na arquitetura remanescente, 
formando um rico patrimônio. O produto da pesquisa contempla ainda inventário do patrimônio material e imaterial dos referidos municípios a 
partir dos roteiros turísticos institucionalizados e potencial para novos usos.

Gestão e Negócios

Turismo 
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


