
De onde vem o dinheiro que te
sustenta? 

Profissão x Renda

Para ter dinheiro para consumir coisas, é preciso ter uma
renda, ou seja ganhar dinheiro para gastar.

E para ter renda, temos que trabalhar, ou seja produzir.
Produzir algo, seja algum bem material ou serviço.

E para trabalhar é muito bom termos uma profissão.
Cada profissão traz rendas diferentes, condições de trabalho
diferentes e consequentemente condições diferentes de vida.

Em uma família, a renda pode vir de uma ou várias pessoas.

Existem diferentes formas de trabalhar. Com ou sem renda.
É possível trabalhar sem ter uma profissão.

É possível ter uma renda sem trabalhar.
É possível trabalhar sem ter renda.

Nome:                                              Série:                           Data:
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Cada trabalho vai exigir conhecimentos diferentes.
Existem várias formas de adquirir conhecimento.

A principal é estudando.



Tente descobrir qual é a profissão de cada um e qual a sua renda
mensal (aproximada). Ligue a pessoa à sua profissão e renda

aproximada.

Profissão x Renda

Professor EM Escola Pública
Programador de TI

Bancário

Médico

Dono de loja de roupasAposentado Confeiteiro
do Lar

Tenho que
trabalhar em vários

lugares para
conseguir ter uma

boa renda, mas
pelo menos não

vou perder o
emprego

1 Salário Mínimo

Dependo
exclusivamente de
festas, em épocas
de Natal e dia das
Mães é quando eu
ganho mais. Se eu
ficar doente fico

sem renda.

Durante os anos
em que trabalhei

conseguia sempre
contribuir com um

previdência
privada, é o que me
salva hoje em dia.

Amo o que faço,
mas tenho que

manter as finanças
em ordem se não

vou a falência. Se a
economia estiver
ruim, eu também

vou.

Faço home office e
trabalho não falta.

A carreira que
escolhi está

faltando
profissionais, ficar
sem trabalhar não
vou e ganho bem.

Trabalho em vários
lugares. Porém

ganho muito. Mas
para chegar aonde

estou, tive que
estudar muito

mesmo.

Trabalho todo dia,
de segunda a
segunda sem

horário. Porém não
tenho renda.

Apesar disso gosto
do que faço.

Até que não
trabalho muitas

horas por dia, mas
tenho que cumprir

muitas metas.
Ganho

razoavelmente.

1 Salário Mínimo 5  Salários Mínimos 10  Salários Mínimos

5  Salários Mínimos 10  Salários Mínimos
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todas as profissões foram colocadas em um único gênero porém, todas sem exceção, são para todos, não há distinção
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Responda as perguntas a seguir, individualmente e depois em grupos.

1) Porque um médico, consegue ter uma renda maior do que a de um professor? 

2) Das profissões do exercício anterior qual você acha que trabalha mais? Tente relacionar
tempo de trabalho com a renda.

3) O mundo está cada vez mais digital, a Inteligência Artificial está sendo aprimorada, já
existem muitos softwares e robôs fazendo o trabalho de humanos, substituindo o seu
trabalho. Não só na linha de produção como nos escritórios. Você consegue imaginar
quais profissões possivelmente deixarão de existir?
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4) Este movimento é justo? O que você acha que vai acontecer?  Na história da
humanidade já existiu algo parecido?

5) Você já pensou se isto te atinge. O que você pretende fazer.

6) Você conhece alguma profissão nova? Pesquise quais são as profissões do futuro?

7) E você já pensou como vai conseguir o dinheiro que te sustentará?
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E existem os trabalhos INFORMAIS, são  empregos
sem carteira assinada, esta modalidade é ilegal,
porém por ser um tipo de contratação mais barata é
muito recorrente. Muitas vezes não há benefícios e
nem garantia do emprego. Muitas vezes são
caracterizados como "bico". 

Basicamente as pessoas que trabalham para alguém pode ser com emprego FORMAL,
com carteira assinada que seguem a CLT, ou servidores  públicos que possuem regras
próprias, ambos recebem vários benefícios e garantias como Previdência, Plano de Saúde,
Vale Transporte, 13º Salário, FGTS, seguro acidente entre outros.
Dentro dos trabalhos formais ainda existem os trabalhadores que trabalham por obra,
por tempo determinado ou ainda o trabalho intermitente, também com vários benefícios.

Para não correr risco
de ter que trabalhar
de forma informal:
- Aprenda uma
profissão;
- Sempre busque
conhecimentos;
- Aprenda a ser
empreendedor.

É direcionado para todo jovem que estuda e trabalha. Neste trabalho o jovem recebe
capacitação e treinamento. Não tem responsabilidades muito grandes por estar
aprendendo e a jornada de trabalho é mais curta. Trabalham sob forma de contrato
com prazo determinado. Uma excelente forma dos jovens que ainda não têm
experiência de trabalho conseguir ingressar no mercado de trabalho.
É para jovens de 14 a 24. 

Já o estágio são para estudantes do Ensino Superior conseguirem praticar o que
aprendem.

Profissão x Renda
A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece basicamente dois tipos de trabalho
remunerado: as pessoas que trabalham para alguém e as pessoas que trabalham por
conta própria. Ambos os tipos são remunerados.

Trabalhar para alguém

Trabalho
informal

Existe ainda o trabalho proibido: trabalho infantil (com
exceção do programa Jovem Aprendiz), o trabalho
escravo, análogo e ainda o trabalho para pagar dívida.

Jovem Aprendiz - Estágio



Nesta categoria entram os AUTÔNOMOS também
conhecidos como profissionais liberais, que vendem sua
capacidade de trabalho. Trabalham ganhando pela
prestação do serviços que realizam. 
São exemplos, os dentistas, médicos, arquitetos,
advogados, contadores, pintores, mecânicos, costureiras. 
Não há um vínculo com nenhuma empresa nem pessoa. 
Recebem pelo serviço que prestaram e ficam responsáveis
por pagar o Imposto de Renda, contribuição para a
Previdência Privada e arcam com o Plano de Saúde. 
Possuem mais liberdade de trabalho, porém se por algum
motivo não conseguirem trabalhar também não vão
receber renda.

E por fim existe os trabalhos não remunerados. Dentre estes se encontram:
As pessoas ditas “do lar”, cujo trabalho é cuidar da própria casa, constituindo esse um
benefício importante para a família.
E o trabalho filantrópico, que é o caso de voluntários em escolas, hospitais, orfanatos,
templos religiosos, etc.
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Nesta categoria também entra os EMPRESÁRIOS OU
EMPREENDEDORES, são aqueles que montam seu próprio
negócio. Uma empresa, loja, fábrica etc.
A renda é recebida em forma de Pró Labore (salário) e parte do
Lucro do negócio. 
Se os negócios não andarem bem podem falir e ficar sem
renda. Se crescerem poderão contratar empregados e ganhar
muito dinheiro. 
É uma boa alternativa frente às altas taxas de desemprego. E
um caminho para enriquecer.

Profissão x Renda

Trabalhar para conta própria

Trabalho não remunerado

Viver de renda acumulada no passado
São principalmente os aposentados ou pensionistas. 
Outro exemplo, são as pessoas que conseguiram acumular um bom patrimônio e se
sustentam  com a renda oriunda de aplicações em investimentos ou aluguel de imóveis.
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Tente descobrir qual é a profissão de cada um e qual a sua
renda mensal (aproximada). Ligue a pessoa à sua profissão e

renda aproximada.

Professo
r E

M Esco
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Pro
gra

mador d
e TI

Bancário

Médico

Dono de lo
ja de ro
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Confeite
iro
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Tenho que
trabalhar em vários

lugares para
conseguir ter uma

boa renda, mas
pelo menos não

vou perder o
emprego

1 Salário Mínimo

Dependo
exclusivamente de
festas, em épocas
de Natal e dia das
Mães é quando eu
ganho mais. Se eu
ficar doente fico

sem renda.

Durante os anos
em que trabalhei

conseguia sempre
contribuir com um

previdência
privada, é o que me
salva hoje em dia.

Amo o que faço,
mas tenho que

manter as finanças
em ordem se não

vou a falência. Se a
economia estiver
ruim, eu também

vou.

Faço home office e
trabalho não falta.

A carreira que
escolhi está

faltando
profissionais, ficar
sem trabalhar não
vou e ganho bem.

Trabalho em vários
lugares. Porém

ganho muito. Mas
para chegar aonde

estou, tive que
estudar muito

mesmo.

Trabalho todo dia,
de segunda a
segunda sem

horário. Porém não
tenho renda.

Apesar disso gosto
do que faço.

Até que não
trabalho muitas

horas por dia, mas
tenho que cumprir

muitas metas.
Ganho

razoavelmente

1 Salário Mínimo 5  Salários Mínimos 10  Salários Mínimos

5  Salários Mínimos 10  Salários Mínimos

sem renda

vai depender de
quanto consegui

acumular, pode ser
1,5, 10 ou até mais

vai depender de
quanto sucesso tiver,
pode ser 1, 5,10 ou

até muito mais

Objetivos: Entender a relação trabalho, profissão, capital, renda, condição de vida. Constatar
que para consumir é preciso produzir algo e ter renda. Compreender as diferentes formas de
obter renda. Oportunizar o pensamento a cerca da carreira profissional. Compreender as
mudanças no mercado de trabalho e o seu impacto na escolha da profissão. 

Professor

1) Porque um médico, consegue ter uma renda maior do que a de um professor?
 Existem algumas variantes que fazem com que uma profissão seja mais bem paga que outra, que
podem mudar de país ou região.  As responsabilidades é uma delas, a oferta e procura de determinado
profissional também conta. Profissões que exigem conhecimento específico ou complexo. Geração de
valor (para uma empresa, quanto que um determinado profissional vai trazer condições  de gerar
faturamento). No Brasil, os servidores públicos ganham muito mais do que na Europa por exemplo. 
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2) Das profissões do exercício anterior qual você acha que trabalha mais? Tente relacionar tempo
de trabalho com a renda. 
Todas as respostas são possíveis: Uma pessoa que trabalha em casa normalmente não tem feriados,
trabalha de fim de semana e à noite. Um professor também trabalha muito porque não tem uma renda
muito alta e assim precisa trabalhar em várias escolas. Um médico pode também fazer muitos
plantões e com isso ter uma jornada maior. Um empreendedor também costuma trabalhar direto, sem
hora para terminar, afinal o seu sucesso depende do seu trabalho. Um confeiteiro, tendo sucesso pode
gostar de trabalhar todos os dias para construir um patrimônio. Tudo vai depender de quanto a
pessoa quer progredir e ganhar dinheiro. Nem sempre trabalhar por mais horas gera uma renda
maior. Um confeiteiro pode trabalhar até mais horas que um dono de loja, mas este pode estar tendo
uma renda muito maior. Um pintor não vai conseguir ganhar por hora o que um Diretor de Banco
ganha.

3) O mundo está cada vez mais digital, a Inteligência Artificial está sendo aprimorada, já existem
muitos softwares e robôs fazendo o trabalho de humanos, substituindo o seu trabalho. Não só na
linha de produção como nos escritórios. Você consegue imaginar quais profissões possivelmente
deixarão de existir?
Muitos são os palpites, mas muito provavelmente serão as profissões com funções de execução,
repetitivas, mecânicas que não dependem da gestão em si, nem tomada de decisões que tem o fator
humano junto. Exemplos de carreiras sem muitas perspectivas: bancário, contador, assistentes,
auxiliares e analistas da área administrativa, fiscal, comercial, operador de caixa, operador de
telemarketing, são exemplos.

4) Este movimento é justo? O que você acha que vai acontecer? Na história da humanidade já
existiu algo parecido?
Assim como no passado começando com a Revolução Industrial, e mais tarde com a Globalização, a
robotização dos processos industriais e a entrada da China produzindo de forma mais barata fez com
que as pessoas tivessem que se adaptar, o mesmo deve acontecer agora. Aquele país que conseguir se
adaptar mais rapidamente e formar os jovens nas novas carreiras vai se sobressair. Daí a importância
dessa discussão o mais cedo possível e políticas públicas neste sentido.

5) Você já pensou se isto te atinge. O que você pretende fazer.
Esse movimento vai atingir a todos. Querendo ou não devemos nos preparar e quanto mais jovem for
a pessoa, maiores serão as chances de se ver obrigado a mudar de profissão porque ela vai deixar de
existir ou a remuneração será tão baixa, obrigando a buscar outra carreira. Veja este movimento como
uma oportunidade de começar já e sair na frente, aumentando as chances de encontrar um trabalho
com condições e renda digna. Exemplos do que pode ser feito: Capacitação, buscar informações,
educação continuada, pesquisar.

6) Você conhece alguma profissão nova? Pesquise quais são as profissões do futuro?
Aqui também há muitos palpites: Profissões voltadas à Inteligência Artificial, ao 5G, Exploração
Espacial, Meio Ambiente, Catástrofes, Segurança Cibernética, Analise de Metadados, Profissões
voltadas ao Bem estar, Realidade Aumentada, Internet das coisas. Conselheiro de Aposentadoria,
Impressão 3D.

7) E você já pensou como vai conseguir o dinheiro que te sustentará?
Resposta pessoal. Se quiser use o material sobre Sonhos para ajudar nesta resposta. Veja a Atividade:
Atividade “Meus (maiores) sonhos”

https://cademeutesouro.files.wordpress.com/2021/04/atividade-meus-maiores-sonhos.pdf

