
Profissões 

 Ao realizar uma pesquisa com pais e avós, descobrimos profissões de 

antigamente como: acendedor de luzes das ruas, boiadeiro, sapateiro, 

costureira, cocheiro, datilografia, balseiro, etc.  

 Além disso, descobrimos profissões do presente como: advogado, pedreiro, 

arquiteto, engenheiro e entre outras. 

 As profissões do futuro que indicadas por uma pesquisa feita na internet são:  

 Supervisores de produção em indústrias de transformação: estes 

profissionais têm como responsabilidade coordenar e programar as 

atividades dos trabalhadores industriais. Seguindo ordens de serviços e 

programações estabelecidas por superiores, selecionam fornecedores e 

requisitam materiais, bem como treinam equipes para a execução de 

atividades, orientando-as em relação às medidas de segurança, normas e 

diretrizes de trabalho. 

 Engenheiros de petróleo: com seus conhecimentos em engenharia, 

geofísica, mineração e geologia, estes profissionais trabalham na descoberta 

de poços e jazidas, bem como no desenvolvimento de projetos de 

exploração, produção e comercialização de petróleo e gás natural sem 

prejuízo ao meio ambiente nem desperdício material.                                            

 Trabalhadores de tratamento de superfície de metais e compósitos: a 

rotina de trabalho desses profissionais engloba o tratamento de superfícies 

de peças metálicas, não-metálicas e de materiais sintéticos, que pode ser 

realizados por meio de processos mecânicos, utilizando técnicas e produtos 

químicos específicos. Tais rotinas também são atribuídas na preparação de 

soluções, enchimento de recipientes e tratamentos termoquímicos. 

 Biotecnologistas: os profissionais da biotecnologia estudam a criação, 

aperfeiçoamento e gerenciamento de novos produtos nas áreas de saúde, 

química, ambiental e alimentícia. Na área da microbiologia, avaliam os efeitos 

e utilidades de fungos, bactérias, vírus e protozoários na produção vacinas, 

medicamentos, alimentos e bebidas. Também podem atuar no controle 

ambiental, avaliação e prevenção da contaminação da água e do solo.  

 Desenhistas técnicos em eletricidade e eletromecânica: faz parte da 

rotina de trabalho dos desenhistas técnicos, elaborarem representações de 



máquinas e equipamentos eletro-eletrônicos e de instalações, utilizando 

ferramentas específicas, tais como CAD e CIM. Suas atribuições englobam 

ainda, o levantamento de materiais necessários aos processos de montagem 

e instalação. 

 

A importância das profissões em diferentes épocas: 
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Vinícius Scherer, Thomas K.L e Ulisses. 


