
 

 

 

 

 

 

 

 

A MUDANÇA NA PERSPECTIVA DE VIDA PROFISSIONAL: O QUE MUDOU ENTRE AS 

CRIANÇAS DO PASSADO E AS CRIANÇAS DO TEMPO PRESENTE EM QUIXABA – 

PERNAMBUCO 

Por Anielise Campêlo, Renata Souza, Stherfany 

Gomes e Vanessa Andrade – Discente da disciplina Ecologia 

Geral II – Curso de Ciências Biológicas ênfase Ciências 

Ambientais da UFPE, sob coordenação do prof. Gilberto 

Rodrigues. 

Quixaba é um município de Pernambuco, 

próximo a divisa com o estado da Paraíba, está a 
328.6754Km de Recife, situado na microrregião do 

Sertão do Alto Pajeú, com uma economia baseada 

essencialmente na agricultura (feijão e milho em sua 
maioria) e possui 6855 habitantes (dados do IBGE, 

2000).  

O Sítio Mendes é uma comunidade, 

pertencente ao município de Quixaba, onde vivem 51 

famílias, com uma média de cinco pessoas por casa. 
A maioria da população é composta por crianças, 

todas elas matriculadas e frequentando a escola 

regularmente. Mesmo estudando, quando estão com 

tempo livre às mesmas ajudam os pais nas atividades 
da roça. 

Prevendo que a situação econômica e social 

vivenciada pelos adultos foi muito diferente da 

situação vivida pelas crianças de hoje, foi elaborado 

um projeto para averiguar se a perspectiva de vida 
profissional mudou entre as gerações.  

Foram elaborados dois questionários: um 

direcionado as crianças e jovens (grupo um) e outro 

aos adultos e idosos (grupo dois). 
 O questionário feito para o primeiro grupo 

continha sete perguntas e abordava as seguintes 
questões: idade, sexo, quantidade de pessoas que 

moram na casa, profissão dos pais, se estuda e se 

sim, que série cursa, se ajuda os pais na roça e que 
profissão o entrevistado deseja ter. Para o segundo 

grupo foi elaborado as seguintes questões: idade, 

que profissão  gostaria de ter quando  criança, se não 
alcançou, qual o motivo e se o entrevistado ainda 

possui o sonho de ter algum outro emprego.  

   

Dentre os entrevistados, dez eram crianças e 

jovens e onze eram adultos, totalizando 21 pessoas 

que colaboraram com o projeto. 

 
 Os mais jovens tem de seis a vinte seis anos, 

sendo 50% mulheres e 50% homens e todos tem pais 

agricultores. Dos dez, oito ainda estudam e dos 

outros dois um já terminram o ensino médio, outro 

abandonou os estudos. Sete dos dez responderam 
que ajudam os pais quando não estão na escola e os 

demais responderam que não.  Quando perguntados 

a respeito da profissão desejada, três nunca tinham 

pensado a respeito, dois querem continuar na 

agricultura, um quer ser enfermeiro, dois pretendem 

cursar medicina, um quer fazer faculdade de direito e 

outro jogador de futebol. 
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As pessoas do segundo grupo tem idade entre 

27 e 76 anos. Desses onze cidadãos, quatro, quando 

criança ou mais jovens, pensavam em ser 

professores, outros quatro nunca pensaram em nada, 

uma pensava em ser cantora e duas pensavam em 

serem artesãs e fazer panelas de barro.  

O artesanato era uma fonte de renda muito 

comum há alguns anos, porém, não era tão 

valorizada quanto precisava que fosse e esse  foi um 

dos motivos para algumas pessoas desistirem de 
seguir nessa atividade.  

Os motivos para a desistência de seguir com o 

sonho profissional foram, em um caso a 

aposentadoria, em quatro casos as dificuldades 

diversas que surgiam com o tempo, em três casos o 

casamento ou a gravidez que serviram de empecilho 

e em dois casos as pessoas descobriram que não era 

o que queriam para as suas vidas. 

 
 Foi perguntado ao público, que era 100% 

feminino, se elas ainda pretendiam conquistar algum 

emprego e seis responderam que queriam continuar 

como agricultoras; uma só pretendia seguir alguma 

carreira se voltasse a estudar e as demais se 
dividiram nas seguintes profissões: psicóloga, 

cabeleireira, agente de saúde. 

 
  

Através destas informações foi possível 
concluir que houve e está havendo uma mudança 

lenta, porém contínua com relação a perspectiva 

profissional na população rural do Sítio Mendes.  

 
 

Entre os mais velhos a vontade de 

permanecer na agricultura é bem visível. Alguns 

adultos ainda almejam, sob algumas condições (como 

citado anteriormente), procurar algum emprego ou 

uma ocupação que não seja a roça ou agricultura.  

Já as crianças e jovens a situação é um pouco 

diferente. Uma minoria disse que pretende seguir as 
condições ocupacionais dos pais ou familiares. Os 

outros já estão procurando por outras alternativas 

profissionais para seguir.  
Um dos fatores que influenciam nessa 

mudança é o aumento no índice de alunos 

matriculados em escolas, engajados em projetos 

sociais e o próprio momento de desenvolvimento 

econômico e social que o país passa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALGUMAS DICAS: 

 
 Não deixe que detalhes impeçam você de 

alcançar seus objetivos. Seja prático em suas 
decisões e atitudes para que possa se preocupar 
com o supérfluo mais tarde. 

 

 Você deve se preocupar com quem você quer ser 
no futuro. Seu desenvolvimento pessoal é talvez 
ainda mais importante do que os objetos que 
você reúne ao redor de si. 

 

 Todos os recursos podem ser úteis se forem bem 
utilizados. Você pode aprender coisas novas 
todos os dias e aproveitar aquilo que já sabe para 
melhorar as novas capacidades. 

 


