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A ARTE COMO ESTRATÉGIA NA PRATICA PROFISSIONAL 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho teve o objetivo de analisar a participação dos alunos matriculados há um ano 
ou mais no projeto sociocultural de uma Associação Atlética de um município de pequeno porte. 
Para tanto foram tecidas discussões construídas na perspectiva da dimensão educativa do trabalho 
do assistente social e a partir disso a centrou-se na potencialidade da arte como instrumento 
profissional capaz de fomentar a formação crítica e cidadã dos sujeitos envolvidos. Assim, podemos 
considerar que arte associada à dimensão socioeducativa do Serviço Social, favorece a formação 
de espaços mais criativos de trabalho que resultam em mecanismos de emancipação e de 
efetivação dos direitos sociais. Em se tratando do público infanto-juvenil, possibilita também o 
desenvolvimento da criatividade, espontaneidade, inteligência, linguagem, coordenação, 
autoconhecimento, ritmo, prazer de realizar algo e a autoconfiança, sendo estes elementos 
imprescindíveis para o desenvolvimento educacional, pessoal, social e cidadão dessa população. 
Por fim, apresentamos as estratégias utilizadas no cotidiano profissional e como essas podem 
contribuir com a ressignificação de territórios marcados pelo estigma da pobreza e de todas as 
mazelas sociais decorrentes dessa. 

 
Palavras chaves: serviço social, arte, dimensão educativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho do serviço social envolve-se com as múltiplas expressões da 

questão social, o que torna o exercício profissional cada vez mais desafiador.   

 
Diante disso, citando Martinelli e Koumrouyan (1994, p.13) verificamos que 

“as ações profissionais por serem tecidas no cotidiano, não podem ser repetitivas, 

rotineiras e esvaziadas de sentido, ao contrário é justamente daí que advém a sua 

preciosidade”, ou seja, por se darem exatamente na trama do cotidiano é que a 

prática profissional se constrói nas “tramas do real”. 

 
Assim, diante do complexo cenário que envolve essa “trama” está à 

possibilidade de atuação profissional em diferentes espaços, e consequentemente, 

próxima a diferentes expressões e linguagens. Dentre esses destacamos no 

presente trabalho a arte e sua dimensão educativa. 

 
Visto que a arte, conforme Scherer (2013: 62)  

“tem a possibilidade de questionar verdades cristalizadas na vida cotidiana, 
exercendo um papel transformador na sociedade, isso porque age 
diretamente na autoconsciência da humanidade”. 

 
Frente à essa concepção, podemos afirmar que o uso da arte no exercício 

profissional na perspectiva da dimensão socioeducativa da profissão cria a 



possibilidade de uma intervenção pautada na emancipação dos sujeitos e na 

formação da consciência crítica além de ampliar o olhar para o cotidiano das 

expressões da questão social. 

 

OBJETIVOS 

-Analisar as contribuições do serviço social para o desenvolvimento de ações 

que possibilitem a formação crítica e cidadã por meio da arte 

-Levantar dados sobre o possível impacto que o projeto apresenta no 

desenvolvimento das crianças/adolescentes 

-Traçar o perfil socioeconômico das famílias envolvidas. 

-Verificar na opinião dos pais a importância da participação dos filhos nas 

atividades no projeto. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada durante o período de rematrícula no Projeto 

Sociocultural no mês de Janeiro de 2016, com os pais ou responsáveis das 

crianças participantes há mais de 1 ano, correspondendo a amostra não 

probabilística composta de 51 famílias, do universo de 63 famílias no total, 

escolhidas pela ordem de rematrícula. Foi aplicado um formulário através de 

entrevista semi-estruturada, com consentimento livre dos sujeitos da pesquisa.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Diante do contexto desafiador em que o Serviço Social está inserido, 

visando a necessidade de um enfrentamento das desigualdades e injustiças 

sociais, como também o fortalecimento dos processos de resistências dos sujeitos, 

na perspectiva da democratização, autonomia e acesso a direitos, destacamos 

conforme ressalta Iamamoto (2005) a necessidade de um novo perfil profissional 

que tenha por base a competência crítica. Assim, essa mesma autora afirma que: 

 

Exige-se um profissional qualificado, que reforce e amplie a sua 
competência crítica; não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e 
decifre a realidade. Alimentado por uma atitude investigativa, o exercício 
profissional cotidiano tem ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas 
alternativas de trabalho nesse momento de profundas alterações na vida 



em sociedade. O novo perfil que busca construir é de um profissional 
afinado com a analise dos processos sociais, tanto em dimensões 
macroscópicas quanto em suas manifestações quotidianas; um 
profissional criativo e inventivo, capaz de entender o “tempo presente, os 
homens presentes, a vida presente” e nele atuar contribuindo também, 
para moldar os rumos de sua história (IAMAMOTTO, 2005, p. 49) 

 

A partir do cenário complexo em que está inserido, está também à 

possibilidade de novos espaços, trazendo novas culturas, diferentes expressões, 

linguagens, assim exigindo novas estratégias para uma nova prática. Dentre esses, 

citamos a arte e sua dimensão educativa, que segundo Cardoso e Abreu (2000, 

p.144) abarca um: 

Posicionamento político das classes populares com compromisso político 
e competência teórica, metodológica e política para identificação e 
apropriação das reais possibilidades postas pelo movimento social para o 
redimensionamento da prática profissional no horizonte da luta pela 
emancipação das referidas classes. 
 

Pensando na arte como uma estratégia, destacamos Bertazzo (2014) que 

nos traz que a arte tem o poder de nos levar além do ciclo inevitável da 

sobrevivência. Ela nos possibilita existirmos de outras formas, para além das 

necessidades básicas do dia a dia como dormir, alimentar-se, saciar a sede. Ela 

nos proporciona a certeza de que somos seres refinados capazes de ir além da 

simples reprodução material. 

 

A partir das considerações tecidas acima se propõe a apresentação de um 

levantamento de dados realizado junto a um Projeto Sociocultural de uma 

Associação Atlética em um município de pequeno porte, do interior de São Paulo, 

cujo fio condutor que fundamenta a prática do serviço social pauta-se nos preceitos 

apresentados anteriormente. Para tanto se faz necessário contextualizar o 

Instituição bem como o contexto em que está inserida e os sujeitos que integram 

esse trabalho.  

 

A Instituição do qual nos retratamos trata-se de uma associação 

assistencial, desportiva, social, cultural e recreativa, sem fins lucrativos fundada em 

02/03/1972 por funcionários de uma unidade bancária, do município retratado. 

Primeiramente o terreno onde foi construída a atual sede estava distante a 3km da 

cidade e era considerada uma área rural.  

 



Com o crescimento urbano do município, a associação encontrou-se com 

quatro bairros periféricos do município, passando a ser considerada uma área 

urbana. Nestas áreas também se concentram os maiores bolsões de pobreza, 

caracterizando um cenário de risco e vulnerabilidade social. 

 
Com isso a Associação passou a aproximar-se mais destas comunidades 

em um primeiro momento oportunizando a realização de gincanas das escolas, 

semana da criança, campeonatos esportivos, visando com isso à superação do 

estigma de um “clube de elite”. 

 
Dentre as atividades desenvolvidas e que mais envolvia a comunidade 

local estava à organização da Escola de Samba, fundada em 1988. Durante todo o 

período de preparação para o carnaval, muitos adolescentes buscavam a 

Associação para se engajarem neste movimento, a partir dessa aproximação 

constatou-se a necessidade de ampliar as possibilidades de participação 

comunitária junto aos movimentos culturais, principalmente por tratarem-se de 

espaços com alto índice de exclusão social, distantes do acesso à cultura. 

 

Com esse movimento cria-se em abril de 2007 o Projeto Sociocultural, com 

o objetivo de atender crianças e adolescentes, não só no período do carnaval, 

utilizando-se da arte como uma estratégia de intervenção sociocultural, sendo esse 

um espaço potencial do serviço social. 

 

A área delimitada para implantação do Projeto Sociocultural abrange três 

bairros, sendo essa uma área periférica do município e que conta com uma 

população de aproximadamente 6.000 pessoas o que corresponde a 14% de 

munícipes. 

 
Para melhor compreender o cenário de atuação profissional cabe apresentar 

um breve relato histórico dessa comunidade. Assim, as primeiras moradias do 

bairro surgiram principalmente com a decadência das fazendas que predominavam 

na economia do município até a década de 1970, principalmente com o cultivo do 

café. Sem trabalho, os trabalhadores dessas fazendas, com poucos recursos, 

precisaram deixar as colônias onde viviam e ocupar a área urbana do município. 

Encontraram, pois, em um dos bairros retratado, preços mais acessíveis para a 



compra de um terreno, uma vez que essa área não apresentava nenhuma 

infraestrutura. Considerada distante, a área se localizava aproximadamente a 3 km 

do centro da cidade, sendo por isso, uma região isolada dos demais bairros e 

possuindo apenas uma estrada de terra. (Bonalume, 2014) 

 

Em decorrência do baixo poder aquisitivo e das precárias condições de vida, 

as moradias eram feitas de papelão, latas de óleo e madeira. O bairro não 

dispunha de energia elétrica, água, esgoto ou asfalto. Para as famílias 

conseguirem água, utilizava-se de um poço artesanal que abastecia todo o bairro, 

conforme relato de um morador: 

 
O poço geral era ali onde é a creche hoje, para as pessoas que não tinham 

condições, porque quem tinha condições tinha poço em casa. Ali ocorriam muitas 

brigas, um chegava primeiro, queria tomar o lugar do outro. O Dr. Plinio era da 

vigilância sanitária e um dia ele veio ver o poço e estava com galinha morta dentro 

e o povo tomando aquela água. (Entrevista com morador) 

 

Tais condições precárias criaram um forte estigma do bairro, que passou a 

ser vinculado à pobreza e à violência até hoje. 

 
No entanto embora os equipamentos sociais tenham sido ampliados nesse 

território, ainda trata-se de um cenário complexo com várias expressões da 

questão social e que requer intervenção e efetivação de políticas públicas capazes 

principalmente de romper e/ou interferir nos ciclos de pobreza e consequentemente 

na desigualdade social e em todas as mazelas decorrentes dessa. 

 
O projeto atende hoje 120 crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 

18 anos e oferece a essas atividades culturais como teatro, dança, música e canto 

sendo essas associadas a um trabalho sociocultural, de formação crítica e cidadã 

dos sujeitos envolvidos. 

 

As atividades são realizadas em um espaço no próprio cenário escolar e 

mesmo o Projeto estando instalado de forma improvisada em um antigo refeitório 

desativado, ganhou cores, novas formas e substituiu a depredação e a violência 

em torno dos muros escolares por letras e arranjos musicais, poesias, dramaturgia, 

movimento, piruetas que passaram a ressignificar esse cenário.  



 

A inserção de atividades artísticas-culturais no próprio cenário escolar 

fundamenta-se na relação dos elementos intrínsecos às modalidades dessas artes 

com o jeito de ser e a dinâmica da vida das crianças/ adolescentes e possibilita 

também o desenvolvimento da criatividade, a espontaneidade, a inteligência, a 

linguagem, a coordenação, o controle sobre si mesmo, o ritmo, o prazer de realizar 

algo e a autoconfiança, sendo estes elementos imprescindíveis para o 

desenvolvimento educacional, pessoal, social e cidadão dos sujeitos. 

 

Através dessas artes trabalha-se para que a criança/adolescente ao cantar, 

interpretar, dar um salto, tocar um instrumento, não desafie apenas o seu corpo, 

mas possa compreender os desafios da vida, podendo assim, se desenvolver cada 

vez mais e ampliar inclusive seu projeto de vida, para que a partir disso, possa 

afastar-se de situações de riscos como a violência hoje tão presente no dia a dia 

das mesmas e ainda do uso e do tráfico de drogas, tendo em vista o cenário onde 

estão inseridas.  

 

Assim, a arte possibilita trazer à cena saberes antes invisíveis, habilidades 

muitas vezes escondidas, que vão sendo traduzidas em múltiplos aportes culturais, 

tão necessários no diálogo com a escola, a família a sua comunidade e seus pares. 

 

O trabalho é realizado em horário inverso as aulas, podendo cada 

criança/adolescente participar de mais de uma das atividades oferecidas, tendo em 

vista a importância da integração das diferentes manifestações artísticas/culturais 

no desenvolvimento das mesmas e da possibilidade de permanecer mais tempo no 

espaço escolar o que pode contribuir para seu afastamento principalmente da rua, 

tendo em vista que o cenário onde vivem dispõe de poucos equipamentos sociais, 

culturais e educacionais. 

 
RESULTADOS 
 

A seguir apresentamos uma análise dos dados obtidos através de um 

levantamento de dados. 

 



Gráfico 1- Referente ao sexo, idade, quantidade de irmãos no projeto, número de 
atividades que participa, tipo de atividade e tempo de participação no projeto. 

 

Fonte:-Pesquisa realizada com os responsáveis pela rematrícula no projeto sociocultural-jan/2016, 
 

Verificamos que em relação ao perfil dos usuários, 76,47% são do sexo 

feminino e possuem idade de 9 a 10 (33,33%)  e de 11 a 12 anos (35,29); em 

relação a participação de irmãos no projeto, 64,71% não tem irmãos participando 

do projeto; 66,66% dos participantes, estão envolvidos em duas ou três atividades 

do projeto, sendo a maioria (31,4%) no teatro; 37,25% participam de três a quatro 

anos. Podemos analisar que ocorre a predominância do sexo feminino e o 

envolvimento dos participantes tem sido efetivo, uma vez que participam em mais 

de uma atividade no projeto e por se tratar de atividades de longo período de 

preparo, no caso o teatro, possibilita a participação por um período mais extenso.  

. 
 Gráfico 2- Referente ao número de pessoas que residem na casa, renda familiar, 
regime de trabalho e escolaridade dos responsáveis. 

 

Fonte:-Pesquisa realizada com os responsáveis pela rematrícula no projeto sociocultural jan/2016, 
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Em relação as questões sociais e demográficas, verificamos que 60,44% 

possui de 4 a 5 membros domiciliados na mesma residência; Com relação a renda 

familiar, 39,22% possui de 1 a 2 salários mínimos; em relação a ocupação, 33,33% 

possuem registro formal como Celetista; 37,25% possuem ensino fundamental 

incompleto e 35,29% ensino médio completo. Ao analisar os dados, podemos 

verificar que as famílias possui baixa renda em relação ao número de membros, a 

escolaridade intermediaria permitiu a facilidade de acesso ao trabalho formal, 

embora não possibilite uma renda mais compatível com as necessidades 

familiares. 

 

Gráfico 3- Referente ao período escolar, reprova escolar e se o filho já tinha 
participado de outras atividades culturais antes do projeto. 

 

Fonte:-Pesquisa realizada com os responsáveis pela rematrícula no projeto sociocultural-jan/2016, 

 

Referente ao período escolar dos usuários 58,82% frequenta o Ensino 

Fundamental, 98,04% não tiveram reprova escolar e, em relação à participação de 

outras atividades culturais antes de entrar no projeto, 90,38% nunca participou de 

outras atividades culturais. Isso nos mostra que o fato do projeto exigir a frequência 

escolar com uma das exigências para participação, colabora com a permanência e 

o sucesso escolar, e ainda, reafirma a importância do projeto e sua necessidade, 

pois para a maioria é a única participação em projetos socioeducativos, atendendo 

assim um dos objetivos do projeto que é de ampliar o acesso à cultura da 

comunidade. 
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Gráfico 4- Referente ao que motiva a deixar a criança ou adolescente no projeto, 
se a participação no projeto trouxe alguma contribuição ou melhora no 
desempenho escolar e se o projeto pode contribuir com a formação do seu filho. 
 

 

Fonte:-Pesquisa realizada com os responsáveis pela rematrícula no projeto sociocultural-jan/2016, 

 
Em relação à percepção dos pais quanto às contribuições do projeto para a 

formação do seu filho, 23,53% dos entrevistados referiram que o projeto incentiva 

na formação profissional e no estudo dos filhos; quanto a melhora do desempenho 

escolar, 41,18% referem que melhorou a sociabilidade, timidez e comunicação dos 

filhos e quanto a motivação em deixar a criança ou adolescente no projeto, 39,22% 

refere que a participação no projeto evita a permanência na rua e a proximidade 

com drogas e outras situações de risco.  

 
Cabe ressaltar que esses dados ganham maior significância à medida que o 

cenário escolar aqui tratado apresentava nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento 

de Educação Básica) abaixo do esperado e essa nota vem sendo aumentada a 

cada ano a partir da inserção dos alunos nas atividades artísticas. 

 
A arte e a cultura associadas ao espaço escolar buscam levar a 

criança/adolescente à reflexão e construção de conhecimentos sobre o mundo que 

os cercam para que possam ressignificar os espaços onde vivem para saírem da 

condição de sujeitos invisíveis aos olhos de todos para ser valorizado como 

cidadão, sendo um aspecto imprescindível para atuação profissional comprometida 

com a luta pela efetivação dos direitos sociais inerentes a essa população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do complexo cenário em que se insere o profissional de Serviço Social 

na contemporaneidade, torna-se imprescindível a busca por estratégias e 

alternativas criativas que possibilitem novas respostas as demandas que se 

apresentam. 

 
Desse modo, a dimensão socioeducativa inerente à profissão associada à 

arte, pode contribuir com o empoderamento dos sujeitos bem como possibilitar 

espaços de trabalho alicerçados na promoção, emancipação e formação crítica e 

reflexiva dos envolvidos. 
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