
PROFISSÕES DO PASSADO 

Há não muitos anos os engraxadores eram presença constante nas ruas 

de qualquer cidade e, ao contrário dos dias de hoje, poucas eram as pessoas 

que tratavam dos seus próprios sapatos em casa. O costureiro no passado 

recente a profissão englobava o que temos por costureiro hoje, como estilista, 

modelista e cortador. 

 

PROFISSÕES QUE DEIXARÃO DE EXISTIR 

Existem muitas profissões que estão ficando extintas como, por exemplo, 

o sapateiro. O sapateiro moldava as solas dos sapatos para deixá-los mais 

macios e depois que as solas já estavam secas costurava ou pregava na parte 

inferior dos calçados. Outro exemplo são os amoladores que eram reparadores 

de sombrinhas, facas... mas que hoje são uma raridade. 

 

 PROFISSÕES QUE DEIXARAM DE EXISTIR  

 

 As profissões que deixaram de existir foram o, bobo da corte  um 
funcionário encarregado de fazer o rei e a rainha rirem. O leiteiro entregava 
leites em garrafas ou caixas de papelão, também entregavam ovos ou queijos, 
entregava frequentemente pela manhã. fotógrafo lambe lambe também 
conhecido como fotógrafo de jardim, por utilizar muitas vezes os jardins como 
fundo das fotos, era comum encontrar esses profissionais encapuzados e 
quase fundidos à caixotes sobres tripés. 

 Na época que o cinema ainda era muda, era contrato o pianista para 
fazer a trilha sonora do filme, essa profissão foi popular até o ano de 1929. O 
pinsetter arrumava os pinos derrubados depois de um arremesso da bola de 
boliche para o próximo jogador, mas em 1952 um sistema automático começou 
a ser usado para esse fim e os organizadores de pinos deixaram de existir. 

 

PROFISSÕES DO FUTURO 

O engenheiro biomédico essa profissão esta crescendo graças ao rápido 
avanço tecnológico, indústrias farmacêuticas e genéticas. O salário é em 
média, US$ 82.550,00; US$ 103.000,00 para consultores científicos e técnicos. 

Outra profissão que esta crescendo é o cientista médico que por causa 
da superpopulação e o aumento de viagens internacionais tem acelerado a 
propagação de doenças conhecidas e deram origem a novas que exigem 
novos medicamentos e curas. Esse profissional tem o salário em média de US$ 
84.760,00. 

O treinador de atletas trabalha sob a supervisão de um médico e são 
formados em medicina esportiva para prevenir e tratar lesões musculares e 
esqueléticas. Tem o salário de em média de US$ 41.340,00. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cortador


PROFISSÕES DO PRESENTE 

    Jornalista é o profissional da notícia. Ele investiga e divulga fatos e 

informações de interesse público. O jornalismo é umas das profissões do 

presente. Responsável por garantir o bom funcionamento das organizações, o 

administrador de empresas pode atuar em áreas distintas como finanças, 

recursos humanos, logística, qualidade de processos e gestão de produção. 

 

PROFISSÕES QUE FORAM, QUE SÃO E QUE SERÃO 

RELEVANTES NO FUTURO. 

As profissões que foram muito importantes no passado e que ainda 

serão importantes no futuro são médico e veterinário. O médico veterinário 

encarrega-se da saúde animal, prevenindo, diagnosticando e curando as 

doenças, o que requer conhecimento detalhado de disciplinas acadêmicas 

como anatomia e fisiologia. O médico que se ocupa da saúde humana, 

prevenindo, diagnosticando, tratando e curando as doenças, o que requer 

conhecimento detalhado de disciplinas acadêmicas como anatomia e fisiologia. 

 

Análise das profissões dando uma nota de 1 a 10 no passado, presente e 

futuro: 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Médico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Médico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doença
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia


 


