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O TRABALHADOR NA TERCEIRA IDADE. Santa Margarete de Oliveira, Marisa S. Z. de Mendiondo, Ruthe 
Schnorr, Leni Padilha, Leonia Capaverde Bulla. (Núcleo de Pesquisas em Demandas e Políticas Sociais, Faculdade 
de Serviço Social, PUCRS). 
Uma das características mais marcantes deste final de século é a influência da vida de trabalho no cotidiano das 

pessoas. A crise do mundo do trabalho tornou-se interesse mundial e atinge a maioria dos indivíduos. A aposentadoria do idoso é, 
sobretudo, alvo de preocupações, pois quando se aproxima a época do desligamento das atividades formais de trabalho torna-se 
necessário reestruturar e reorganizar o dia - a - dia. Trata-se de um estudo descritivo, de caracter qualitativo e de abordagem 
dialético - crítica. A amostra foi constituída a partir de um Banco de Dados de uma pesquisa mais ampla, que estudou as 
condições de vida do idoso do Rio Grande do Sul. Utilizaram-se os seguintes instrumentos de coleta de dados: pesquisa 
documental, entrevista semi - estruturada e observação. Os resultados estão sendo analisados através de técnicas de análise de 
conteúdo. Alguns resultados parciais demonstram, até o momento, que a faixa etária de idosos ainda vinculados ao mercado de 
trabalho situa-se entre 60 e 69 anos, sendo a grande maioria casada ou viúva. Em sua vida pregressa de trabalho, a maioria 
desenvolveu funções não especializadas ou semi - especializadas e vincula-se, na atualidade, ao setor informal de atividades . O 
trabalho é entendido como subsistência, saúde e lazer. O idoso retorna ao trabalho após a aposentadoria, numa tentativa de 
resolver, embora de forma precária, suas dificuldades financeiras e para encontrar maior satisfação em sua vida. Considera-se que 
o trabalho faz parte de uma esfera de conflitos onde confrontam-se as crises com a busca de satisfação e de melhores condições de 
vida. O aumento do desemprego, que atinge especialmente ao trabalhador mais velho e menos qualificado, bem como o desmonte 
do sistema previdenciário brasileiro, têm um impacto avassalador sobre a terceira idade .(PUCRS). 
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