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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O contexto de vulnerabilidade social e acesso à formação e campo profissional pode causar 

ansiedade quanto à possibilidade de suprir necessidades básicas familiares. A perspectiva de 

acesso a profissões que garantam a estabilidade financeira é relatada nesta experiência em 

escola pública estadual junto a alunos de 9 a 11 anos do Ensino Básico. O trabalho foi 

desenvolvido no contexto de um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerais que tem como propósito a divulgação da Ciência e 

Tecnologia e profissões relacionadas à produção de tecnologia com base científica. Em uma 

primeira abordagem na Escola Estadual Padre João de Santo Antônio da Comunidade 

Quilombola de Pinhões, em Santa Luzia, Minas Gerias, o primeiro questionamento em 

atividade realizada por alunos do Ensino Básico foi referente a uma pergunta básica e comum 

“O que você quer ser quando crescer?” Os alunos foram chamados a escrever redações sob 

este tema para posterior divulgação das profissões que era objetivo de divulgar como opção, 



ou seja, vinculadas a uma formação científica com aplicação na produção de tecnologias. As 

redações recolhidas mostraram uma percepção estereotipada de profissões promissoras como 

direito e medicina, como garantia de segurança financeira. Algumas profissões 

frequentemente citadas refletiam o contexto de expansão urbana da região que tem grande 

parte dos moradores envolvidos na criação de animais e produção familiar de alimentos, 

sendo citado o anseio pela formação em medicina veterinária, embora não conseguissem se 

expressar dentro da agronomia ou zootecnia, por exemplo, por desconhecerem estas 

profissões. Por outro lado foi interessante perceber que em boa parte das redações as 

profissões tradicionais eram citadas em conjunto com as carreiras de cantor, ator, modelo 

fotográfico e jogador de futebol. Neste sentido, o presente trabalho discute alguns destes 

textos produzidos pelos alunos, quando colocam como primeira opção de formação e trabalho 

as profissões cuja promoção de ascensão é virtualmente rápida, envolvendo aspirações à 

fama, dentro do imaginário infantil, juntas com a citação de profissões tradicionais como 

direito e medicina. Assim mesmo observamos que a comunidade não possui advogados e 

médicos que justifique a citação destas profissões além da visão estereotipada de que são 

profissões “respeitáveis”. Discute-se a falta de conhecimento de profissões formais voltadas a 

realidade econômica local, em que o grande número de fazendas e produção em agricultura 

familiar poderia fomentar. Ao citar a formação em veterinária percebemos que se associa 

também a medicina, ao citarem o cuidado médico dos animais. Este levantamento 

proporciona a discussão que serve de base ao trabalho na comunidade, para aumentar o leque 

de conhecimento e opções a que podem ter acesso, considerando as políticas de acesso 

voltadas às comunidades quilombolas que podem ficar subutilizadas se não realizado um 

trabalho de conscientização e direcionamento destes alunos quanto ao futuro no trabalho e 

sociedade. 

 

Palavras – chave: Profissões, Trabalho, Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

1. Introdução 

A educação é o caminho pelo qual se pode almejar um lugar ao sol no mercado de 

trabalho. Essa afirmativa, embora por vezes não se concretize, é consenso em todas as classes 

sociais. Se por um lado a formação adequada não seja por si só a garantia de sucesso 

profissional, sem ela a possibilidade se distancia consideravelmente, como demonstrado em 

diversas pesquisas sobre o assunto. Por essa razão e, conforme orientação da Lei de Diretrizes 



e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 em seu artigo 2º: “A educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Nesse sentido, espera-se que, desde os primeiros anos de ensino, a criança seja estimulada 

a pensar sobre o trabalho e as qualificações que ele exige a título de motivação para a 

dedicação aos estudos. Segundo Pasqualini, Garbulho e Schut 2004, p. 72, “A literatura sobre 

o desenvolvimento infantil na perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, em nosso ponto de 

vista, traz elementos que sustentam uma proposta de trabalho em Orientação Profissional 

junto à idade pré-escolar”, ou seja, o ideal é que essa temática seja estimulada desde a 

infância.  

As políticas de ações afirmativas do governo federal tem procurado contemplar grupos 

historicamente excluídos implementando, por exemplo, o programa de cotas para acesso às 

universidades federais. Neste contexto está inserida a população de comunidades 

quilombolas, como Pinhões, onde se desenvolveu a presente experiência. Baseada na hipótese 

que a possibilidade de acesso à formação em nível superior pode ser limitada pelo 

desconhecimento das profissões como hoje se apresentam, ou seja, altamente específicas, 

procuramos fomentar na comunidade escolar a curiosidade sobre profissões, gostos pessoais e 

orientação vocacional. 

Com o intuito primeiro de divulgar profissões relacionadas à Ciência e Tecnologia, em 

abordagem experimental o presente grupo de trabalho suscitou questões as quais se pretende 

discutir a seguir, tais como: até que ponto a cultura midiática contemporânea influi para 

construção de um imaginário estereotipado de sucesso, fama e riqueza; quanto pode limitar a 

abertura das crianças à uma percepção mais realista das profissões e da contribuição destas 

para a sociedade; qual a contribuição do imediatismo e a dimensão utilitária das profissões. 

Observamos uma forte influência do passado da comunidade na visão das profissões e 

relações de trabalho. Por outro lado o imaginário infantil sobre carreiras extensivamente 

exploradas nas mídias os direciona aos jogos de futebol e a possibilidade de trabalho como 

modelo profissional. Por estar em um contexto de escola rural a associação entre estas 

carreiras e falta de necessidade da educação formal para segui-las limita o uso do preparo e 

formação educacional para acesso ao nível superior de educação como recurso motivacional e 

desafia os professores no envolvimento dos alunos com a escola. 



1. Descrição da Experiência 

A proposta inicial do projeto ao qual se refere o presente trabalho está vinculada ao 

projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) intitulado “Práticas pedagógicas de divulgação da ciência e tecnologia, humanidades 

e saúde para crianças do Ensino Básico”, cujo objetivo é divulgar conteúdos relacionados à 

Ciência e Tecnologia, o fazer científico e sua importância social. Um dos temas discutidos no 

projeto foi a atividade científica direcionada ao desenvolvimento de tecnologia voltada à 

exploração de diversificadas fontes de energia.  

Nesse contexto, a questão proposta a um grupo de alunos da Escola Estadual Padre João 

de Santo Antônio na comunidade quilombola de Pinhões, em Santa Luzia, “O que você quer 

ser quando crescer?”, buscava verificar se o trabalho realizado poderia despertar em alguns 

deles o interesse pelas profissões voltadas ao desenvolvimento de tecnologia, o fazer 

científico. Contudo, o que se observou foi uma visão estereotipada dos campos de trabalho 

comumente relacionados às profissões respeitáveis socialmente, sem referências dentro da 

comunidade que justificassem a escolha de tais profissões, por exemplo, um morador ilustre 

que tenha se destacado como jogador de futebol, uma cantora de sucesso local, além das 

escolhas mais comuns como médicos ou advogados. 

 Cabe ressaltar que a referida comunidade possui atividades que vem se perpetuando há 

várias gerações, a saber, agricultura familiar, artesanato e criação de animais de pequeno porte 

como galináceos e porcos. Nesse sentido, esperava-se que, a despeito das profissões sugeridas 

pelo projeto, surgissem opções voltadas para o agronegócio, turismo, zootecnia, entre outras, 

que pudessem de alguma forma, reverter-se no fortalecimento da região. O próprio nome da 

escola se vincula a um personagem local, sendo padre João de Santo Antônio sempre 

lembrado como o fundador de Pinhões. Uma fotografia desse sacerdote foi entronizada na 

igreja fixando a importância para a vida local. Deste mesmo modo, a escola estadual de 

Pinhões se chama “Escola Estadual Padre João de Santo Antônio” (SOUZA, 2014). 

Se considerarmos o fato das crianças serem muito jovens para conhecer as diversas 

possibilidades de trabalho especializado vinculadas às essas atividades tradicionais, a questão 

“O que você quer ser quando crescer?” poderia revelar o dia a dia da comunidade, visto que, 

muitas das crianças poderiam se espelhar nas atividades laborais de seus familiares, o que não 

ocorreu. 

Sendo assim, essa atividade em especial chamou a atenção do grupo para os seguintes 



questionamentos: “A visão estereotipada de sucesso e fama associada às profissões 

socialmente respeitáveis estão vinculadas às expectativas de seus familiares em relação ao 

futuro das crianças?”- O que demonstraria o desejo da comunidade não em manter suas 

tradições e raízes, mas em superá-las para transformar a realidade em que vivem - ou talvez 

“A visão infantilizada do mercado de trabalho está relacionada à falta de perspectiva real ou 

de informação sobre o tema?” Nesse último caso a questão nos remete à escola. 

2. Resultados e Discussão 

 Pinhões é um bairro da cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, surgido da instalação de escravos na fronteira entre duas fazendas, a 

Fazenda de Bicas e a do Mosteiro de Macaúbas, tendo ainda hoje forte influência do mosteiro 

na vida da comunidade, assim como de herdeiros da Fazenda de Bicas. Além dessas duas 

grandes portadoras de terras a região é ainda circundada por outras fazendas e dois rios 

importantes, o Rio Vermelho e o Rio das Velhas (SOUZA, 2014). Devido ao isolamento 

proporcionado por região rural e pelos rios a comunidade cresceu mantendo raízes na sua 

formação inicial, descrita na Revista da Comissão Mineira de Folclore: 

Os moradores de Pinhões moram todos atualmente em casas de telha e tal p rocesso não se 

iniciou recentemente. A doação de terreno para moradia, desde final do século já assegurava o 

direito de construir casa coberta por telhas. José Abdom, velho congadeiro, proveniente dos 

terrenos do mosteiro de Macaúbas, narra que a licença para ocupar terreno não doado exigia 

que o morador não construísse casa de telha. Pinhões, portanto, para os moradores locais se 

instalou como morada definitiva. Pela descrição dos moradores - senhores Avelino, José 

Abdom (Zebedão), José Pedro, o povoado, no começo do século, era habitado por 

aproximadamente vinte famílias. Todas tinham espaço suficiente para produzirem para a 

própria subsistência com fartura. Os moradores do povoado podiam também ter suas criações e 

conheceram tempos em que a maioria dos terrenos não era cercada (SOUZA, 2005). 

 Assim que das primeiras vinte famílias a comunidade cresceu, com casamentos quase 

sempre entre familiares primos, tornando ela uma grande família. Com o passar dos anos e a 

busca de terrenos rurais ao redor da cidade de Belo Horizonte, tanto para recreação quanto 

para uma moradia tranquila, mas não tão distante do grande centro (30 km de Belo Horizonte) 

trouxe novos moradores nas terras vendidas pelo Mosteiro de Macaúbas. Isto porque a doação 

das terras aos moradores sem o acesso a escrituras os impede de comercializar suas terras. Os 

novos moradores são vistos com desconfiança pelos primeiros, estão associados ao 

crescimento de comércio no local e a presença de uma igreja pentecostal, sendo que tanto o 

comércio quanto igreja evangélica considerados contra os costumes locais (SOUZA, 2005).  

 Até então Pinhões sempre fora território protegido por Nossa Senhora do Rosário 

(Pinhões) e Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas (Convento de Macaúbas). Nossa 



Senhora do Rosário está, segundo os moradores, em uma gruta local cujo acesso foi impedido 

pelo clero, mas venerada na igreja através de sua representação em imagem, é considerada a 

verdadeira “dona” das terras de Pinhões. Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas cuida da 

região fronteiriça ao mosteiro. Assim sendo as religiões não católicas são praticadas por 

moradores “de fora” (SOUZA, 2014).  

 O comércio também é estranho aos primeiros moradores que mantinham uma relação 

de troca de mercadorias entre si. A primeira consideração em relação ao propósito do projeto 

em fomentar a orientação profissional na escola foi das impressões carregadas pelos pais, das 

famílias em relação às relações de trabalho, que dificultam uma apresentação das profissões e 

das oportunidades que seus filhos têm agora, mais que em outros momentos (com as políticas 

afirmativas) de escolha de caminhos e possibilidades de superação do contexto de renda 

informal.  

 Assim que Souza reforça as fortes raízes históricas na produção de subsistência a 

ponto de relacioná-la a liberdade dos escravos e, enquanto livres, de não estarem mais 

subordinados a um sistema de trabalho assalariado, com carga horária pré-definida, 

descrevendo: 

O candombe em desaparecimento, o catopé minado pela submissão dos moradores ao 

trabalho assalariado (a nova escravidão sem recordar a Abolição), a adesão a religiões 

petencostais, farão das práticas de vida locais puro folclore. Ou então os negros, ao se 

referirem ao patronato de Nossa Senhora do Rosário para além de sua representação, 

estabelecerão na localidade a grande oposição entre ipsidade e identidade (SOUZA, 2005).  

 Assim sendo Souza, em conversa com morador local percebe que o mais importante 

do conceito de liberdade foi proferido quando lembram que trabalho escravo é trabalhar para 

os outros.  

Nas diversas conversas, as pessoas frisaram que Macaúbas permitia trabalho em seus 

terrenos em regime de meia ou de terça. Isto favorecia, em primeiro lugar que todas as 

pessoas pudessem ter uma dispensa farta, sem preocupação com dinheiro. Em segundo 

lugar, que pudessem negociar o fruto do próprio trabalho sem necessidade de vender pelo 

menor preço – a subsistência estava garantida (SOUZA, 2014). 

 Neste contexto o senhor Avelino, (morador de Pinhões e falecido quinze dias após a 

gravação da conversa) manifestou sua indignação pela venda das terras de Macaúbas cujo 

efeito foi acabar com terras disponíveis para cultivo em regime de parceria (SOUZA, 2014). 

Proporcionou uma reflexão de Souza acerca às relações de trabalho valorizadas pelos 

moradores e intimamente relacionadas ao receio do retorno a situação de escravos: 

Como síntese, fica a concepção de que trabalho livre é trabalho em parceria. Eu fixei isto e 

passei a prestar atenção maior às relações de trabalho em Pinhões. Numa conversa, Seu 



Avelino se gloriou: nunca fui mandado embora de um serviço, sempre saí porque quis. Em 

outra, não gravada, escutei, trabalho como da Frimisa, Klabim, Açoforja, ou motorista de 

empresa de caminhão ou de ônibus não é coisa de gente. É trabalho escravo. Trabalho 

obrigado a horário é coisa do tempo da escravidão (SOUZA, 2014). 

 Assim sendo a tradição local para preservação da liberdade se concretizaria pelo 

regime de meia e de terça para os proprietários de terras, mas nessas atividades, ajudavam-se 

mutuamente e acumulavam víveres para o ano todo. “Manifestam revolta com certos 

fazendeiros vizinhos que ‘queriam que voltasse o tempo da escravidão’ ao impor jornada de 

trabalho e exigirem que as pessoas trabalhassem de sol a sol” (SOUZA, 2005). 

 Esta associação entre as relações de trabalho e liberdade pode suscitar uma impressão 

de resentimento da época da escravidão, como sentimento comum e decisivo nas escolhas 

atualmente mantidas pelos moradores. Por outro lado não é comum, ou ao menos não era, a 

recordação ou o apego da comunidade a sua origem como quilombo. Na verdade Souza 

comenta com desconfiança esta busca pela identidade quilombola, sugerindo interesses 

econômicos e não de reconhecimento. 

Em Pinhões, a coisa começa mais ou menos assim. Certa vez, fui procurado por uma 

jornalista de Santa Luzia para comentar sobre a adesão de Pinhões como comunidade 

quilombola. Eu me assustei. Até então, não me passava pela cabeça que o povoado pudesse 

ser um quilombo. Sua história não autorizava isso. A memória local detinha exatamente um 

discurso de negação da negritude tal como se divulga, nos meios acadêmicos, 

interpretações da questão étnica. Indiquei à jornalista algumas pessoas que poderiam 

explicitar a forma de identificação com o movimento quilombola (SOUZA, 2014).  

 Souza questiona as Disposições Constitucionais Transitórias, que preveem conflitos 

sobre posse de terra, consequentemente sobre regularização fundiária, que não ocorreu em 

Pinhões e a curiosidade de serem os “menos negros” os que defendiam a comunidade 

enquanto quilombo. Como “menos negros” fatores que determinaria os cromossomas de 

pigmentação sendo que, segundo ele, os moradores de tez menos morena os que afirmavam a 

absoluta negritude dos moradores de Pinhões (SOUZA, 2014). 

Em conversa, essa pessoa me informou: ‘Com isso nós deixamos de pagar imposto para 

Santa Luzia. Eu mesmo, já não pago mais imposto’. Outro depoimento intrigante também 

me incomodou. No evento para convocar o povo de Pinhões à consciência negra, lembrou -

se que a merenda escolar havia melhorado, após inserir a comunidade no rol de quilombola. 

Este recurso pareceu-me com os expedientes dos sertanistas nas frentes “civilizadoras” dos 

índios. Dependurar espelhos e lantejoulas nas árvores para atraí-los (SOUZA, 2014). 

 A despeito da legitimidade ou não da comunidade enquanto território quilombola o 

certo é que o próprio Souza descreve que em suas conversas com moradores locais as relações 

de trabalho remetiam as primeiras, em condições de escravidão. Assim que descreve uma 

situação pessoal em que tentou abrir uma granja comercial em Pinhões, uma vez que 

produziam muitos ovos e criavam muitas galinhas, quando somando as produções familiares, 



e se viu frustrado com a falta de dedicação local para produção voltada ao lucro.  

Descobri um lema que repeti para meus alunos de Psicologia em Metodologia da Pesquisa 

‘Desejos são postos para serem frustrados; sonhos para serem sonhados e, projetos para 

serem realizados’. O primeiro passo foi de projeto, o último, apenas de sonho. (...) Aos 

pouco percebi outra coisa, estava certo ao acreditar no poder empreendedor local, mas 

errado na crença do poder do mercado como operado pelo imaginário local (SOUZA, 

2014). 

 Assim que na percepção do nosso grupo de trabalho os alunos são influenciados pelos 

pais, porém, em resposta a nossa indagação quanto às expectativas desses em superar suas 

raízes e buscar uma ascensão diferenciada para seus filhos, consideramos que esta não está 

assim configurada, sendo justamente o contrário, que na verdade suas aspirações estão 

voltadas às suas raízes, a busca de uma boa vida em comunidade, longe da “contaminação” da 

escravidão a que todos hoje estão sujeitos, em função de largas cargas horárias de trabalho. 

Aqui o salário garantido mensalmente está mais associado a grilhões do que a liberdade de 

consumo. Por outro lado as crianças demonstraram sofrer grande influência da mídia, 

trazendo uma situação de conflito quanto da sua visão de consumo e as expectativas dos mais 

velhos. Neste sentido, pela falta de apoio nas famílias para compreender a influência da mídia 

na construção da ideia de fama e consumo, vimos ser papel da escola tratar melhor as 

orientações para o trabalho. 

 Quanto à possibilidade de uma visão infantilizada do mercado de trabalho vemos, ao 

invés disso, uma visão influenciada pelo conceito de liberdade, de vida em comunidade e da 

contribuição do trabalho: aquele que favorece uma vida tranquila, com o suprimento das 

necessidades básicas através de trocas, alimentada pela família e comunidade. Assim que 

fortes fatores culturais e históricos determinam a valorização negativa da comunidade da 

saída de seus filhos na busca por formação especializada, o que explicaria também o fato do 

não surgimento de aspirações voltadas ao agronegócio, por exemplo, como para suprir as 

fazendas locais. Pelo contrário, o preparo para estarem aptos tecnicamente ao trabalho 

especializado nas fazendas e negócios locais só reforçariam a ideia de servidão, pelo 

dispêndio de tempo e intelecto, para depois dispor de horas de trabalho controladas pelo 

patrão. 

 Encontramos assim dois entraves ao trabalho proposto de orientação profissional na 

escola, um voltado à visão histórica das relações de trabalho e outra a cultura mediática 

contemporânea e o imaginário estereotipado da fama. Procuramos uma solução para 

conciliação desses fatores com apresentação da contribuição social das profissões, a 

desmistificação das profissões tradicionais e das artísticas. Isso considerando a tradição 



artística da região, muito vinculada à religiosidade e a importância da preservação das 

tradições locais, sem que a isto se vincule ao sucesso na mídia. 

 A vontade de ser jogador de futebol, tão recorrente nas redações dos alunos, não é algo 

específico da comunidade uma vez que presente e relatado em muitas comunidades carentes. 

Correa e Bazzo discutiram a importância das profissões relacionadas à Ciência e Tecnologia 

para a sociedade, demonstrando que o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) pode 

constituir-se num importante instrumento de reflexão sobre os extremos sociais. Sinalizaram o 

papel dos meios de comunicação que realçam o Brasil como um dos principais protagonistas 

no campo futebolístico, o que resulta em uma valorização de seus jogadores no mercado 

interno e externo e a consequente geração e circulação de montantes milionários em salários e 

negociações. Mostram que esta publicidade provoca uma valorização exacerbada dos atores 

do futebol, a glorificação do “dom”, da “celebridade” e do consumo e em contraponto, a 

desvalorização do conhecimento (CORREA, BAZZO, 2014). 

Assim, muitas vezes a opção pelo futebol, acontece de maneira precoce e antecede as 

diversas outras escolhas. (...) O futebol torna-se desta forma, uma possibilidade 

‘alcançável’, pois não depende da dedicação intelectual exigida pela escola formal, mas por 

outro lado, passa a ter uma relação um tanto ‘mística’ (...). Este tipo de sociedade ignora 

outras razões de acesso ao poder, em particular a via da competência fundada em saber apto 

e/ou na capacidade própria de produção. Em termos mais concretos, cultiva-se ambiência 

típica de relações sociais impeditivas dos processos emancipatórios. (...) Mas como mudar 

essa situação se ela não for abordada no ensino? Como possibilitar que os “engenheiros de 

bola” e seus aspirantes tenham a possibilidade de torna-se profissionais engenheiros, senão 

pela educação e pela abordagem de temas desta natureza em sala de aula? A abordagem 

CTS na educação, sobretudo nas áreas tecnológicas, sem dúvida é uma boa opção para a 

resolução, ou pelo menos para a reflexão, sobre estas questões (CORREA, BAZZO, 2014). 

 Correia também considera o papel da mídia na construção de anseios profissionais 

vinculados a busca pela fama e sugere que “merece reflexão a forma como o espetáculo é 

referido a propósito da indústria cultural” (CORREIA, 2003). 

A dramatização da realidade e a sua transformação de acordo com as categorias do 

espetáculo, a introdução das regras do espetáculo e da publicidade na generalidade da 

cultura mediática e na percepção e construção da realidade social dificilmente podem ser 

negadas. O grande modelo das dinâmicas sociais apropriadas pelos media não é o circo, 

como dizem alguns intelectuais, mas o número do ilusionista: este é o número em que nos é 

dito que tudo pode acontecer. Na verdade, muitas vezes não acontece nada de relevante, a 

não ser a ocultação do modo como as coisas são feitas. A sociedade de consumo vive 

obcecada por fazer passar a ideia de que as nossas vidas podem ser transformadas. O truque 

consiste em que se sabe que isso dificilmente acontece no plano em que a publicidade 

pretende fazer acreditar: as férias de sonho, o parceiro inacessível, a fama e a fortuna 

inatingíveis. Porém, continuamos a comportarmo-nos como se isso fosse verdade desde que 



atuemos de determinada forma. É aqui que a indústria intervém com a sua força 

antidepressiva: não desanimem, racionalizem. Vejam mais uma novela e não percam o 

próximo episódio da vida real (CORREIA, 2003). 

 Considerando a visão histórica das relações de trabalho observadas na comunidade de 

Pinhões e aquela diretamente influenciada pela mídia, se torna necessária, em princípio, a 

própria conceituação das profissões “enquanto ocupações reconhecidas oficialmente, e que se 

distinguem em virtude de sua posição relativamente elevada nas classificações da força de 

trabalho” (FREIDSON, 1996). Freidson considera que parte disso se deve às aspirações ou 

origens de classe de seus membros, e aí esbarramos na contradição de considerá-la com 

aspectos antagônicos à liberdade adquirida, nesta comunidade quilombola. Mostra como as 

multitarefas envolvidas em uma produção voltada a subsistência pode se configurar como 

especializadas, mesmo que diversificadas ao ponto de dificultar sua delimitação. 

Como qualquer ofício e ocupação, uma profissão é uma especialização: um conjunto de 

tarefas desempenhadas por membros da mesma ocupação, ou donos do mesmo ofício. Mas 

é bom lembrar que a especialização é intrinsecamente relativa. Ainda que se possa pensar, 

digamos, em uma fazenda de subsistência no Canadá, ou em Robinson Crusoé em uma ilha 

tropical, como não-especializados, pois desempenham todas as diferentes tarefas exigidas 

para a subsistência, as tarefas indispensáveis em um ambiente são diferentes das que se 

exige em outro. São, portanto, especializadas  (FREIDSON, 1996). 

 Por outro lado, ao mesmo tempo em que ressalta a dificuldade de definir uma 

profissão nas delimitações dos fazeres característico a elas, estabelece o profissionalismo 

como forma muito especial de qualificação e, neste sentido, como a alegação de 

independência diante da clientela imediata ou dos patrões.  

Os especialistas meramente técnicos são aqueles que fazem uso especializado de seu 

conhecimento e de sua qualificação para qualquer fim, servindo a quem quer que tenha o 

poder ou o capital para contratá-los. (...) Em contraste, parte da defesa que o 

profissionalismo faz de seu status especial inclui a alegação de compromisso com algum 

valor transcendente: Verdade, Beleza, Esclarecimento, Justiça, Salvação, Saúde ou 

Prosperidade. Esse compromisso, reforçado pela associação entre instrução e aprendizado 

superior, pode ser invocado para justificar uma postura independente e mesmo oposto às 

demandas de um regime ou de um cliente específico (FREIDSON, 1996). 

 Por outro lado, ao considerarmos a citação frequente nos textos produzidos pelos 

alunos de profissões tradicionais como direito e medicina e, considerando a ausência de 

profissionais desta área na comunidade de pais, consideramos que isto ocorre por serem as 

profissões ditas como “imperiais”. Assim explica Vargas citando os profissionais do Direito 

como atores decisivos na construção do Estado nacional brasileiro. “É notável, também, o 

contraste entre a importância dos fundadores da pátria brasileira, predominantemente juristas, 

e o peso do estamento militar na fundação dos países ibero-americanos” (VARGAS, 2010). 

Cita que entre o prestígio universal e perene dos médicos e a importância político-social dos 



juristas, também os profissionais engenheiros tiveram relevância na “construção” do Brasil, 

embora tenham, enquanto profissão, sofrido uma estagnação durante o final do século 

passado, sendo novamente aquecido pelos programas de aceleração do crescimento dos 

últimos governos.  

 Vargas discute também que a correlação entre gênero, origem socioeconômica e a 

graduação cursada não é excepcionalidade brasileira e cita a Suécia, considerado um dos 

países mais igualitários do mundo, como exemplo de estudo realizado por outros autores. 

 

Os autores concluem que ‘são poucos os candidatos que desafiam a hierarquia não escrita 

dos cursos e carreiras’. Neste trabalho observaram a seguinte tendência: mesmo tendo 

obtido no vestibular nota suficiente para ingressar num curso concorrido, se a condição 

socioeconômica do candidato era desfavorecida, estava inscrito em curso pouco disputado. 

E quando a condição socioeconômica era favorável, o candidato não se eximia de disputar 

cursos concorridos, mesmo com resultados fracos. Acreditamos que podemos afirmar que 

num certo sentido, o imaginário acerca de uma hierarquia de profissões se mantém 

intocado. Há carreiras previamente possíveis e impossíveis – no cálculo dos candidatos de 

diferentes origens sociais  (VARGAS, 2010). 

 Sinaliza que segundo os relatórios do ENADE de 2006 nos cursos de Formação de 

Professores aparece a maior proporção de alunos negros e com a menor renda, em oposição às 

engenharias e aos cursos da área médica, que apresentaram a menor presença de estudantes 

pobres e não brancos. 

A impermeável hierarquia interna entre carreiras no Brasil parece se prolongar ao longo do 

tempo, abrindo pouco espaço para uma democratização do acesso a postos profissionais 

destacados. Como vimos, a inserção particular de Medicina, Direito e Engenharia no 

quadro nacional, especialmente em sua feição corporativo profissional, a manutenção de 

um perfil socioeconômico elitizado dos profissionais destas áreas e sua diferenciação 

interna no campo do ensino superior agregam-se no sentido de manter a hierarquia das 

carreiras e sua contraface em termos de desníveis salariais acentuados no mercado. Por tudo 

isso, podemos dizer que, na perspectiva dos dados aqui trabalhados, as profissões imperiais 

no país não perderam a majestade, mesmo em tempos republicanos  (VARGAS, 2010). 

 A despeito dos desafios apresentados por Vargas, nos apoiamos em argumentos de 

Freidson para superar a associação entre trabalho e servidão advindos da comunidade de 

Pinhões, tentando, ao invés disso, vincular o trabalho a algum valor transcendente, ou seja, em 

vez de apenas executar o trabalho solicitado por seus patrões imediatos. Procurando evitar os 

ativismos exemplificados por Freidson, apoiamo-nos também na visão marxista de 

comunidade e contribuição social do trabalho.  

 Porém como último desafio que devemos compartilhar está no efeito contraditório 

sentido também das próprias ações afirmativas, dentre elas o sistema de cotas, no contexto em 

que é apresentado e as especificidades da comunidade em que dedicamos este estudo: é 

muitas vezes apresentado como uma “divida do Estado ou da sociedade para com os negros” e 



neste sentido, pretendem dar agora condições de sua superação. Já na visão da comunidade de 

Pinhões o que é oferecido – possibilidade de inserção na corrida por excepcionais condições 

financeiras baseadas em grande dedicação ao trabalho especializado – pode ser visto como um 

novo convide à servidão. 

 Procuramos assim as contribuições teóricas de Marx, que se aproxima da visão da 

comunidade de Pinhões, ao considerar o capitalismo como modo de exploração baseado na 

propriedade privada dos meios de produção, mas que demarca também uma estrutura de 

relações sociais que subordina os seres humanos a imperativos sistêmicos (MARX, ENGELS, 

1988), que assim, se assemelham à escravidão. Na verdade, a junção entre sociologia e 

psicologia em prol à educação, utilizando as ideias de Marx não é nova e já foi relatada e 

discutida em outras experiências.  

Nos manuscritos Marx procura entender em que consiste a essência humana, correlato de 

outras denominações que também aparecem no texto, como natureza humana e realidade 

humana. E a resposta que encontra para a pergunta formulada é o trabalho. O conteúdo da 

essência humana reside no trabalho. Portanto, já se encontra aí de forma clara a ideia que 

será desenvolvida depois de forma sistemática, objetiva e científica: o ser do homem, a sua 

existência, não é dada pela natureza mas é produzida pelos próprios homens. Deixado a si 

mesmo, submetido ao jugo da natureza, o homem perece. Diferentemente dos outros 

animais que têm sua existência garantida pela natureza bastando-lhes adaptar-se a ela para 

sobreviver, o homem necessita fazer o contrário. Precisa agir sobre a natureza 

transformando-a e ajustando-a às suas necessidades. Em lugar de adaptar-se à natureza, tem 

de adaptar a natureza a si. E esse ato de agir sobre a natureza transformando -a é o que se 

chama trabalho. Portanto, é pelo trabalho que os homens se produzem a si mesmos. Logo, o 

que o homem é, o é pelo trabalho. O trabalho é, pois, a essência humana (SAVIANI, 2014). 

 Assim que nos parece útil utilizar uma relação entre trabalho e profissão e a busca pela 

essência do homem em relação ao seu entorno e a sua comunidade. Esta transposição de 

conceitos é que propomos como ação para reconfiguração da visão das relações de trabalho, 

formação profissional e meta de vida, enquanto orientação vocacional para uma vida 

satisfatória. Esperamos para estudos futuros conseguirmos construir argumentos que 

sustentem que a metodologia oferecida alcance os objetivos do projeto, no que se refere a 

proporcionar orientação profissional com apresentação da ciência para produção de 

tecnologia. 

3. Considerações Finais 

 A proposta de apresentar profissões relacionadas à Ciência e Tecnologia em 

comunidade quilombola, enquanto opção de formação para fomento do desenvolvimento 

tecnológico do país encontrou entraves com determinantes históricos e culturais, além de uma 

grande influência da mídia no imaginário infantil. Ao escrever redações sob a temática “O que 



você quer ser quando crescer?” os alunos da Escola Estadual Padre João de Santo Antônio 

demonstraram interesse por profissões tradicionais, direito e medicina, mas com expressivos 

anseios quanto à fama, carreira de jogador de futebol e modelo fotográfico. Em uma 

investigação na comunidade e em publicações sobre ela conseguimos identificar uma relação 

negativa entre o trabalho assalariado e especializado a um sistema de exploração, com a 

necessidade de regulação de horas dedicada ao trabalho, limitando o controle pessoal das 

horas dedicadas às atividades de interesse pessoais, preciosas no contexto do quilombo, cuja 

liberdade é tema sensível. Com a delimitação deste cenário encontramos nas teorias de Marx, 

na redefinição do trabalho enquanto profissão, como estratégia de envolvimento dos alunos na 

orientação profissional. Esperamos para estudos futuros construir uma relação entre a ação 

deste grupo junto à comunidade escolar e o aumento do interesse dos alunos na formação em 

nível superior, para melhor aproveitarem as oportunidades surgidas das políticas afirmativas 

atualmente disponíveis. 
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