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Resumo: O Projeto Profissionalizante Luamim - PROLUAMIM foi idealizado pela ex-

bolsista de extensão Leomara Barros Rodrigues, no âmbito do Programa Luamim: peças 

interventivas na realidade. Destina-se à profissionalização de adolescentes, jovens e 

adultos egressos das oficinas e cursos oferecidos pelo programa, por outros programas 

ou artistas autodidatas. Através da metodologia de pesquisa-ação Rodrigues, 2006, 

constatou que alguns desses jovens e adultos artistas residentes na comunidade “Área da 

Liberdade”, localizada no bairro da Terra Firme em Belém do Pará, estavam inseridos 

informalmente em outras atividades laborais e/ou não estudavam ou a faixa etária de 

idade não correspondia ao grau de escolaridade. O presente trabalho registra a 

experiência do Serviço Social com o Grupo de Expressão Cultural “Olho de Boto”. 

 

Palavras-chave: Serviço Social, empreendedorismo cultural, Profissionalização, grupos 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Profissionalizante Luamim (PROLUAMIM) vinculado a Faculdade de 

Serviço Social da Universidade Federal do Pará - UFPA, por meio do Programa 

Luamim: peças interventivas na realidade, teve início em 2006, com ações interventivas 

desenvolvidas com um grupo de 20 adolescentes e jovens, residentes na comunidade 

“Área da Liberdade” localizada no bairro da Terra Firme. Esses jovens estavam 

inseridos, em média, há cinco anos no Programa Luamim: peças interventivas na 

realidade, onde desenvolviam atividades que possibilitavam aprendizado de 

musicalização, dança e informática básica, assim como eram encaminhados e inscritos 

em projetos sociais do governo para qualificação profissional, objetivando formação de 

currículo pessoal que possibilitasse emprego e mobilidade social, logo, o envolvimento 

com as atividades do PROLUAMIM contribuíam para a inclusão social dos sujeitos 

participantes. 

O PROLUAMIM, objetivando qualificar e ampliar ações junto aos usuários do 

projeto busca parceria com instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas – SEBRAE, o Ministério da Cultura - MINC, com o Instituto de 

Ciências da Arte – ICA/UFPA e, com outros institutos e projetos internos e externos à 

UFPA de forma a estimular a capacidade de empreendedorismo cultural do público 

atendido. 

Nesse sentido o projeto promove atividades de pesquisa, ensino e extensão junto 

aos grupos artísticos alcançados pelas ações realizadas nos bairros Guamá e Terra Firme 

na Cidade de Belém do Pará. Nessas atividades um dos intuitos é o fortalecimento e a 

valorização dos referidos grupos e o aperfeiçoamento e a qualificação dos trabalhos que 

desenvolvem. Para tal, é primordial uma compreensão do universo social dos sujeitos 

envolvidos; um olhar pericial sobre suas manifestações culturais e o respeito ao modo 

como se organizam na sociedade. É necessário entendê-los como sujeitos de direitos e, 

nos colocarmos como contribuintes-participantes do processo de aperfeiçoamento das 

tecnologias (muitas das quais eles já dominam) culturais de que precisam para 

realizarem seus trabalhos. 

 

MÉTODO, TÉCNICAS E RESULTADOS JUNTO AO GRUPO OLHO DE 

BOTO 



A metodologia utilizada no desenrolar das atividades do PROLUAMIM 

desdobrou-se em investigação de saberes, modos de vida e formas de expressão 

artística em grupos populacionais excluídos das políticas culturais e/ou de uma parcela 

delas; a investigação ocorreu durante visitas a grupos artísticos dos bairros Guamá e 

Terra Firme, possibilitando a identificação de um grupo interessado em participar do 

Projeto; houve articulações com outras práticas correlatas e com instituições com fins 

a aquisição de apoio ao projeto de empreendedorismo cultural; inserção nas atividades 

do Projeto “Guamá e Terra Firme: A morada de artistas” para reconhecimento e 

interação com o movimento cultural dos bairros citados, assim como para apreensão 

de suas dificuldades e processos de organização; utilizou-se do Círculo de Cultura de 

Paulo Freire, como método de discussão e leitura de temas relevantes para o grupo. 

A pesquisa sistematizou material bibliográfico e realizou levantamento de 

documentação específica para formação de associações ou cooperativas com a 

finalidade de dar suporte aos grupos com relação à regularização desse tipo; registro 

da história oral do grupo para construção de documento que possibilitasse o processo 

de regularização e como método de preservação da identidade e da manifestação 

cultural do mesmo. 

O PROLUAMIM tem como foco central profissionalizar artistas do bairro do 

Guamá e da Terra-Firme, bairros compostos por inúmeros artistas e, por 

manifestações culturais, muitas das quais, já extintas em outros bairros de Belém. Os 

habitantes desses bairros convivem há anos com a ausência de políticas públicas 

básicas como saneamento, habitação, educação, saúde, dentre outros e, ainda, são 

muito discriminados pela intensa propagação da violência que vira manchete 

constante do sensacionalismo jornalístico da cidade.  

A violência existe é expressiva nos bairros citados, no entanto, não é mais 

expressiva que a organização dos cidadãos em torno de projetos culturais, logo, nos 

cumpre chamar a atenção para o grande equívoco, que foca aspectos negativos quando 

poderia e deveria enfatizar a riqueza cultural e artística dos mesmos. 

Durante as visitas aos respectivos bairros em busca de um grupo para 

participação no projeto pôde-se observar nos grupos de ambos os bairros: a falta de 

espaço para as suas atividades, além, de relatos dos artistas sobre falta de apoio 

financeiro, e outros incentivos, discriminação e opressão por morarem nos bairros 

citados. Constatou-se ainda que tais situações são enfrentadas no cotidiano destes 

artistas e, superadas pela maioria através da cultura e com apoio da comunidade. 



Muito embora, a consciência cidadã dos sujeitos que habitam esses bairros e 

que se envolvem com a organização da cultura seja elemento reforçador do 

enfrentamento a estigmatização e subalternização, não se pode esquecer das 

conseqüências causadas por processos discriminatórios e, principalmente por 

negligencia do poder público que deve se atentar para a necessidade desses indivíduos 

de terem seus direitos atendidos. Caso contrário, não será possível impedirque a 

realidade sofrida da população seja alterada, permanecendo o quadro apontado por 

FREITAS (2003:122), em que: 

(...) o endereço é um dos critérios de diferenciação, (...) Para as gerações passadas, o endereço 

é apenas um indicador de estratificação social, indicador de renda e mesmo pertencimento de classe. 

Hoje, o endereço não é apenas um indicador de subalternidade econômica ou de estratificação social. 

Certos endereços também trazem consigo o estigma das áreas urbanas subjugadas pela violência e a 

corrupção dos traficantes e da polícia. (FREITAS, 2003:122) 

Em busca de informações sobre o empreendedorismo cultural, encontramos o 

preconceito em algumas instituições que não vêem importância do artista estar se 

regularizando para o mercado de trabalho. Tais posições partem de pessoas que 

possuem compreensão equivocada da arte e da cultura, vendo-as apenas como 

passatempo, diversão ou atividade reguladora do ócio e, não como fonte de saber e 

renda, principalmente quando se trata da arte considerada popular: 

A distinção entre cultura erudita e de massa e destas em relação à cultura popular é uma 

maneira de hierarquizar culturas e assegurar a sobrevivência de um regime social. (...) Romper com 

essa realidade, difundindo uma cultura que seja instrumento de crítica e conhecimento, é o caminho 

para a ampliação da cidadania. (...) assim como as áreas de saúde e educação (...) uma gestão pública de 

cultura deve ser entendida como prioritária e social; alavanca de transformações. (TURINO, 2003) 

Segundo o Caderno: „‟Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de Cultura‟‟ 

(2008) a existência de uma economia da cultura que, bem regulada e incentivada, 

pode ser vista como um vetor de desenvolvimento essencial para a inclusão social 

através da geração de ocupação e renda. Sendo assim, a cultura deve ser vista como 

parte constitutiva de um projeto global de desenvolvimento de um país. O mundo 

contemporâneo é caracterizado como digital e globalizado, cabendo assim ao poder 

público tanto preservar e avivar a memória nacional quanto garantir o pluralismo 

cultural, como seu caráter experimental e inovador. Atendendo a todos independente a 

sua faixa etária, condição de vida e opções religiosas e sexuais.  

A Constituição Federal de 1988 destaca em seu Art. 215 que O Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais. Nele, também podemos destacar elementos importantes, como:  



(...) a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; produção, promoção e difusão 

de bens culturais; formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; democratização do acesso aos bens de cultura; valorização da diversidade étnica e regional. 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988: Art. 215) 

O Grupo de “Expressão Cultural Olho de Boto”, surgiu do interesse de 

alunos de uma escola pública do bairro do Guamá a partir da necessidade de 

apresentarem uma atividade de dança, extraclasse na própria escola. Para uma melhor 

organização buscaram quem pudesse orientá-los na formação e aprendizado, dessa 

forma, convidaram para ser instrutor de dança regional o jovem Eden Barroso que já 

era conhecido por se envolver com atividades culturais na comunidade. Os ensaios 

iniciaram no dia 3 de novembro de 2007, na casa de Rosilene Barata moradora do 

bairro do Guamá que cedeu o espaço e disponibilizou o aparelho de som para os 

ensaios. No mesmo ano, Maycon Vilhena funcionário da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Barão de Igarapé Miri e responsável pelo projeto “Escola de 

Portas Abertas” da Secretaria Estadual de Educação do Pará, convidou o grupo para 

realizar seus ensaios na escola, onde permaneceu até junho de 2009. 

Em agosto de 2009 o grupo começou os ensaios na Associação dos Amigos da 

Comunidade do Guamá – AACG, até junho de 2010. A partir de então o grupo ficou 

sem local para ensaio; mesmo assim os membros continuaram em contato e ensaiando 

antes das apresentações sem aparelho de som, apenas com a voz dos integrantes e 

“batidas” no ritmo da música, produzidas por seus membros inferiores e superiores 

(batidas com os pés e mãos), com as dificuldades, algumas evasões do grupo foram 

inevitáveis. A partir de setembro de 2011 o grupo de dança regional recebeu o convite 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Daniel para ensaiarem na 

instituição. Atualmente, o grupo de dança regional também está se preparando para 

ser composto por um grupo musical para as apresentações. 

Verificando-se a estabilidade do referido grupo buscamos dar prosseguimento 

ao nosso trabalho e realizar o cadastro dos artistas; aplicar o questionário avaliativo do 

grau de resiliência com os integrantes do grupo que é composto por treze pessoas 

entre elas crianças, jovens e adultos, todas moradoras do bairro do Guamá e nascidas 

na cidade de Belém-Pará, sendo que poucos dentre os integrantes do grupo 

permanecem desde sua constituição. Dos resultados obtidos com aplicação do 

questionário avaliativo do grau de resiliência, o que diz respeito ao grau de resiliencia 

desenvolvido por cada indivíduo, nos chamou maior atenção: 77% dos entrevistados 

possuem um grau máximo de resiliência enquanto que 23% um grau médio. O 



questionário avaliativo do grau de resiliência foi elaborado pela ex-bolsista do 

Programa Luamim Priscila SARQUIS (2009), a partir da escala de resiliência 

desenvolvida por Wagnild & Young, que é um dos poucos instrumentos usados para 

medir níveis de adaptação psicossocial positiva em face de eventos de vida. Ribeiro 

(2006): 

(...) caracteriza a resiliência no Serviço Social como um instrumental teórico-metodológico 

inter-relacionado à garantia de direitos, que busca na união de fatores protetores internos e externos- 

mecanismos de proteção – a ativação da capacidade humana e cíclica de conhecimento-segurança-

enfrentamento-superação-conhecimento, objetivando transformar vivências de situações-problema 

ocasionadas por desigualdades sociais em igualdade e desenvolvimento humano e social. (RIBEIRO, 

2006: 9) 

 

Conclusão: 

A profissionalização cultural é um elemento de extrema importância para 

fomentar a cultura no Estado do Pará, no qual é tão rico em manifestações culturais, 

pouco valorizadas em relação ao tamanho da sua importância para o desenvolvimento 

socioeconômico, tecnológico e artístico. 

A cultura mesmo sendo um dos setores de maior crescimento nas economias 

pós-modernas e constando na Constituição Federal, ainda não é um direitos 

visivelmente garantido, mesmo que seja fato constatado por inúmeras experiências e 

pesquisas que uma maior atenção a política da cultura garantiria maior 

desenvolvimento ao país,  gerando, inclusive, mais de renda e emprego. 

A pesquisa destaca a importância cada vez mais relevante de nos atentarmos 

para a questão da formação cultural na pós-modernidade que, tal qual nos apresentam 

Adorno e Hokeimer é representada pela fragmentação do sujeito.  

De acordo com Pantoja (2010): 

Certamente ainda sofremos com os reflexos da crise da modernidade - de que nos alertou Hanna 

Arendt - nas áreas da cultura e da educação. Essa crise não é apenas estrutural manifesta nas condições de 

desmonte das políticas sociais de educação e de cultura, mas também é identitária. É estrutural, pois os 

problemas gerados pelo esgotamento do sistema capitalista se refletem nos acontecimentos do cotidiano 

do cidadão de várias maneiras e numa ação conjunta sobre vários aspectos da vida deste. PANTOJA, 

2010:) 

Ainda nesse intuito, é salutar que se olhe com especial atenção a situação da 

política da cultura, não como um complemento a esse processo, mas, como parte 

integrante de uma mesma ação. Atentar-se para a dimensão essencial dessa política na 

formação da identidade da população brasileira é concordar que sem ela nenhum ser 

humano pode ser completo. Portanto, é entender que não se depende apenas de 

recursos econômicos para realizar uma boa política cultural, mas, é preciso ir além, 



aliar os incentivos estatais com os saberes populares e seus modos de “fazer cultura”. 

O atual governo se deu conta disso, entendeu que as pessoas sobrevivem das tradições 

culturais que lhe foram repassadas por seus antepassados e redirecionou sua forma de 

gestar a cultura, e mesmo que ainda seja pouco, vem promovendo ações que articulem 

as varias formas de manifestações culturais de nosso povo e, que conduzam a 

elaboração de instrumentos que garantam o cumprimento dos princípios 

constitucionais, tais como o Plano Nacional de Cultura, aprovado recentemente pelo 

Congresso Nacional e, que insere a cultura, de uma vez por todas na ordem de 

prioridades da sociedade brasileira. 

Em nossas experiências foi possível constatar, alem dos aspectos aos quais já 

nos referimos que o Serviço Social precisa ampliar e desenvolver suas ações no 

campo da educação; que a cultura constitui-se campo privilegiado para a atuação do 

assistente social; que a metodologia da profissão precisa ser pensada de forma ampla e 

condizente com as reais necessidades do ser humano usuário; que o processo de 

contato com a realidade do campo, deve se dá em um período maior de tempo e, que 

são fundamentais para a compreensão da prática profissional; que muitos de nós nos 

constituímos, enquanto profissionais, sujeitos contraditórios, dado o caráter de nossa 

formação e os comportamentos micro corporativistas que pudemos observar sobre os 

quais, não cabe nos aprofundarmos, mas que precisamos ultrapassar para alcançarmos 

os patamares de amadurecimento cientifico e profissional, tão afamados em 

construções teóricas sobre a profissão. Foi possível ver ao longo de nosso trabalho e 

primordialmente nas experiências com os grupos, que temos responsabilidades a 

cumprir que suplantam as polêmicas diferenças ideológicas e que elas não dependem 

de nossa boa vontade, mas de condutas éticas e eficazes. 
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