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RESUMO

O turismo cultural caracteriza-se pelo conjunto de elementos significativos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural, sendo de grande 
relevância os bens materiais e imateriais que revelam a identidade de uma determinada população, tornando-se atrações turísticas apresentadas 
através do artesanato, danças, dos costumes, do cotidiano, músicas, museus, sítios históricos ou arqueológicos e manifestações folclóricas. Como 
um dos mais originais atrativos turísticos do Espírito Santo, o congo é um bem cultural, que foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), 
publicado no DIO em 14 de novembro de 2014, como um bem patrimonial imaterial capixaba, a ser inscrito no Livro de Registro das Festas, 
Celebrações e Folguedos. As bandas de congo sabem da importância desse tombamento, para preservação e projeção da cultura popular, uma 
tradição que é passada de geração a geração, que se faz presente nas festas religiosas, como acontece na Fincada de Mastro de São Benedito, 
Retirada de Mastro de São Benedito, festa de São Pedro, São Sebastião, Nossa Senhora da Penha e Congo de Máscaras. A Barra do Jucu é uma vila 
de pescadores, localizada na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo e escolhida para fazer parte desta pesquisa, por se tratar de uma 
comunidade tradicional que preserva os costumes e manifestações culturais como o congo. As bandas de Congo dessa comunidade acompanham 
os festejos religiosos compostas por seus congueiros, homens e mulheres, idosos e crianças que tocam os instrumentos, cantam, dançam, levam 
os estandartes com os desenhos de seus santos devotos, atraindo uma multidão de pessoas e despertando a curiosidade dos turistas. É nesse 
cenário que surgiu o interesse por esta pesquisa, estudar o meio em que o congo se manifesta, um bem patrimonial imaterial capixaba, aonde se 
criou possibilidades de inclusão social das crianças, jovens e idosos, que em estando excluídas ou às margens da sociedade, passam a ter maior 
visibilidade e respeito da comunidade através dessa cultura. Este estudo teve como objetivo geral analisar as possibilidades de inclusão social 
através da cultura popular do Congo, mediante os trabalhos voltados para crianças, adolescentes e idosos, no sentido da valorização e 
preservação do Patrimônio Histórico Cultural Imaterial capixaba, bem amplamente utilizado como atrativo turístico local. Como procedimento 
metodológico, a pesquisa é classificada como exploratória e a técnica de investigação utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Também foi realizada 
pesquisa empírica, a fim de analisar o trabalho desenvolvido junto as crianças da escola municipal e os idosos na comunidade da Barra do Jucu, 
estudo de caso dessa pesquisa, assim como também foram levantadas questões sociais e benefícios trazidos para a vida dessas pessoas através da 
integração nas bandas de Congo, preservando os costumes, tradições e fortalecimento da cultura popular como atrativo do turismo capixaba.  
Foram utilizados como instrumento de coleta entrevistas semiestruturadas dirigidas aos idosos, componentes das bandas de congo da 
comunidade pesquisada e professores envolvidos em projeto de incentivo ao congo nas escolas, além de turistas. Como resultados, constata-se 
que as possibilidades de inclusão social das crianças, jovens e idosos, através da cultura popular do Congo, na comunidade da Barra do Jucu são 
amplamente possíveis e benéficas. As crianças e jovens encontram no Projeto “O Congo na Escola”, oportunidades de aprendizagem e 
desenvolvimento através das aulas e oficinas. O idoso sente-se valorizado e acredita que através de suas informações e no convívio social com as 
crianças e jovens, trazem o passado para o presente, sabendo que no futuro a preservação da cultura popular do Congo, como Patrimônio 
Histórico Cultural Imaterial do Espírito Santo, sobreviverá.
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