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RESUMO 

O presente projeto, patrocinado pela FAPERJ com auxílio APQ1, teve por objetivo 

definir o perfil do idoso, que ocupa cada vez mais espaço no mercado de trabalho. 

Sua importância reside no fato mostrar o quanto a questão sócio-histórica da 

atualidade pode interferir na construção de um novo olhar para o que 

tradicionalmente se rotulava idoso, além de possibilitar construção da identidade 

social para o envelhecimento no país e contribuir com as Políticas Públicas de 

inclusão social no que se refere ao idoso no processo de participação da vida 

sociopolítica do país. Essa realidade se percebe mais fortemente a partir das 

projeções realizadas pelo IBGE, que revelam aumento significativo de idosos até 

2050, quando o país terá 63 bilhões da população com mais de 60 anos – o que 

altera o cenário econômico e social vivenciado atualmente. O procedimento utilizado 

é o de  coleta de dados e análise qualitativa e quantitativa de informantes da cidade 

de Barra Mansa/RJ1, Até o momento houve a  possibilidade de percepção  que, na 

região, apesar de existir um número elevado de idosos, são poucos os que atuam no 

mercado, principalmente com vínculo empregatício, sendo a maioria que exerce 

força de trabalho, é caracterizada como em atividade informal2. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do 

Discurso. O tipo de análise que se propõe é o da corrente da análise do discurso da 

Escola Francesa que tem como base autores como Pécheux (2009), Althusser (1970), 

Benveniste (1989). A temática está voltada para a construção da identidade e da 

ideologia dos idosos que permanecem ativos, em diferentes empresas do município de 

Barra Mansa. O contexto histórico social do século XXI estabelece uma relação 

diferenciada entre  idoso x mercado de trabalho, pois estatísticas recentes mostram 

uma nova configuração, a de que o Brasil, em 2050, terá uma parte significativa de 

indivíduos com mais de 60 anos. Paralelo a isso, há as modificações nas áreas 

econômicas, tecnológicas e do mercado que fazem com que haja maior reflexo na 

exigência do mercado sobre o idoso.   

                                                             
1
 Barra Mansa é um município brasileiro situado no sul do estado do Rio de Janeiro. Sua população estimada em 

2013 era de 179.472 habitantes e possui uma área de 548,9 km². 
2 Informal, aqui caracterizado como trabalho realizado sem registro em CTPS – Carteira de trabalho e 

Previdência Social. 



OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral definir o perfil do idoso, talento que ocupa cada 

vez mais espaço no mercado de trabalho. Especificamente em Barra Mansa/RJ. No 

específico, verificar se as projeções apontadas na literatura são as mesmas na 

Mesorregião Sul Fluminense; identificar o perfil das empresas que absorvem esse 

público da Mesorregião Sul Fluminense e o que justifica a contratação;  verificar se a 

qualificação, e por consequência atualização do discurso, seria um caminho para a 

permanência do idoso no mercado de trabalho;  caracterizar o capital físico, humano 

e social desse idoso; verificar junto ao idoso como vê sua permanência no mercado 

de trabalho. 

METODOLOGIA 

Para a pesquisa, trabalhou-se com 40 informantes de Barra Mansa com idades 

acima de 60 anos, sendo 18 mulheres e 22 homens. Essa amostra foi calculada com 

base na população dos idosos do município, 21.742 habitantes.   

Metodologia da coleta de dados 

Na coleta, seguiram-se os passos da abordagem etnográfica, por meio de 

entrevistas. Na sequência, análise dos dados a fim de entender melhor os aspectos 

histórico-sociais que coatuam na construção da identidade e ideologia, neste caso, 

especificamente em Barra Mansa. 

A coleta de dados para a pesquisa se realizará também: em bibliografia pertinente 

ao tema; em reportagens divulgadas pela mídia; levantamento de empresas da 

região por setor e ramo de atuação, bem como meios para contato; contato via 

telefone e e-mail com responsáveis pelas empresas – as quais foram levantadas – 

para que houvesse autorização da coleta de dados com os funcionários que se 

enquadrem no perfil desejado; e visitas periódicas às Empresas. 

 O IDOSO E SEU PAPEL 

Como é revelada pela história de toda civilização,  a “velhice” significou sabedoria, 

experiência e respeito,  porém essa visão foi adaptada/modificada de acordo com as 

crenças, contexto econômico, social, cultural. Além disso, para considerável número 



de pessoas, a chamada “terceira idade” é vista como o fim de vida produtiva.  

“Diversas são as causas atribuídas a esta quebra de paradigma. Sem dúvidas, as 

razões pioneiras foram o advento do capitalismo da revolução industrial.” 

(FERREIRA, 2013)  

O MERCADO DE TRABALHO PARA O IDOSO 

Na atualidade, há redução drástica da taxa de natalidade e aumento de expectativa 

de vida. Percebe-se forte participação deles na economia do país, uma vez que em 

muitos casos a contribuição da renda do idoso para o orçamento familiar é de 68%. 

Além disso, “O Estatuto do Idoso, que significou um grande avanço em relação aos 

direitos dos idosos, assegura a profissionalização e o trabalho ao idoso” (AZEVÊDO, 

2008). 

RESULTADOS 

O levantamento bibliográfico e coleta de dados (parcial) realizados possibilitaram a 

identificação das modificações ocorridas quanto ao papel exercido pelo idoso na 

sociedade, bem como sua atuação no mercado de trabalho que, por sua vez, se faz 

necessária pelo cenário vivenciado atualmente. Pôde-se observar a precariedade 

vivenciada pelos idosos que exercem força de trabalho remunerada e resistência 

das empresas quanto à permissão para realização das entrevistas, o que dificultou o 

contato direto com os colaboradores,. Esperamos que até a data da apresentação 

tenhamos todos os dados coletados, bem como os produtos – como desdobramento 

do projeto – tais como: livro de transcrição (com as falas do idoso), o qual se 

encontra em fase de revisão; e cartilha (com a exposição dos resultados 

encontrados). 
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