
 

 

 

                  

ESTATUTO DO IDOSO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA DIFERENCIADA 
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RESUMO 
 
Os direitos diferenciados concedidos em função do 
pertencimento a um grupo, acionados por minorias nacionais, 
culturais e grupos étnicos que buscam o reconhecimento da 
identidade e autonomia, também são estendidos às minorias 
sociais (mulheres, crianças, idosos, negros e portadores de 
deficiência), embasando a construção de políticas de cidadania 
diferenciada. Essas políticas objetivam que o direito à diferença 
(seja esta cultural, de gênero, raça, idade ou social) não seja 
marginalizado ou, sobretudo, anulado. Desse modo, nesse 
artigo analiso o Estatuto do Idoso como instrumento de 
cidadania diferenciada, destacando direitos diferenciados por 
tratamento preferencial, prioritário e de cotas em função do 
grupo. 
 
Palavras-chave: Cidadania Diferenciada. Velhice e Estatuto do 
Idoso. 

 
ABSTRACT 
 
The special laws granted on the basis of belonging to a group, 
driven by national minorities, cultural and ethnic groups seeking 
recognition of the identity and autonomy, are also extended to 
social minorities (women, children, the elderly, blacks and the 
disabled) basing the construction of differentiated citizenship 
policies. These policies aim that the law to difference (whether 
cultural, gender, race, age or social) is not marginalized or, 
above all, set aside. So in this article I analyze the Estatuto do 
Idoso as differentiated citizenship tool, highlighting different 
rights for preferential treatment, priority and quotas according to 
each group.  
 
Keywords: Differentiated citizenship. Old age and Estatuto do 
Idoso.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A premissa de que todos os cidadãos são livres e iguais, em direitos, começou a 

surgiu a partir do século XVI, com o processo de constituição dos Estados Modernos. A 

partir de então, este princípio foi sendo consolidado e chegou a alicerçar as reivindicações 

da ascendente burguesia contra as distinções e privilégios que caracterizavam o Antigo 

Regime, no século XVIII. Posteriormente, estes ideias embasaram a Declaração de Direitos 

Humanos Universais (1948), consolidando a concepção do sujeito universal de direitos, no 

qual as diferenças e especificidades entre os homens deveriam ser esquecidas e, 

sobretudo, anuladas.  

Contudo, o direito à diferença começou a ser incitado no século XIX, quando as 

Ciências, em especial as Ciências Humanas, passaram a questionar a validade universal 

dos discursos hegemônicos ocidentais. Os estudos pós-coloniais e o multiculturalismo 

tiveram grande influência nesse processo de crítica e desconstrução do sujeito universal, 

pois refletiram a respeito do direito de identidade cultural e/ou autonomia de grupos 

minoritários e países periféricos ao direito à diferença. Desse modo, o direito à diferença 

passou a nortear lutas de minorias nacionais, culturais, grupos étnicos e, também, as 

minorias sociais (composto por mulheres, crianças, idosos, negros, portadores de 

deficiência e etc.) por direitos diferenciados concedidos em razão do pertencimento a um 

grupo que é identificado, e se identifica, pela diferença.  

Diante de vários grupos minoritários (étnicos, raciais, nacionais e sociais, por 

exemplo), tomamos as políticas de cidadania diferenciada relacionadas à velhice como eixo 

de reflexão. Nesse sentido, utilizamos o Estatuto do Idoso como instrumento de análise, 

destacando suas bases de construção reivindicatórias, bem como os avanços e os limites 

dos direitos diferenciados por tratamento preferencial, prioritário e de cotas em função do 

grupo.   

 
 

2 DIREITOS UNIVERSAIS VERSUS DIREITOS ESPECÍFICOS 

 
 

De acordo com Rosinaldo Silva de Sousa (2001) foi no início do século XIV que 

começou a ser engendrada a noção de sujeito de direito moderno, a partir da vinculação dos 

paradigmas do direito medieval e moderno, respectivamente o jusnaturalismo e o 

positivismo jurídico.   

O primeiro buscava a legitimação das leis e sua validade moral a partir de uma idéia 
de justiça e da crença na existência de um direito natural, cujas diretrizes deviam ser 
descobertas por meio da razão; o segundo não tinha pretensões de validação moral 



 

 

 

                  

das normas legais, mas sim de ordenamento racional de um corpo de leis capazes 
de lidar com os fatos empíricos do fenômeno jurídico, (...) (SOUSA, 2001, p. 50).  
 

Estes dois paradigmas eram considerados, segundo Sousa (2001, p. 51), 

antagônicos por contraporem suas ideias nas vertentes da ordem natural das coisas 

(jusnaturalismo) ou da ordem racional das coisas (positivismo jurídico). Foi Guilherme de 

Occam, pensador escolástico franciscano, que uniu os dois paradigmas e, assim, 

fundamentou o “sujeito de direito no indivíduo humano particular”, o que foi retomado com 

as Teorias do Contrato Social dos séculos XVI e XVII.  

As teorias de Thomas Hobbes e Jacques Rousseau também contribuíram para 

disseminar a noção de direitos individuais. Estes autores acreditavam que os Estados 

Modernos foram precedidos por um estado de natureza no qual os indivíduos eram “livre de 

quaisquer laços de subordinação, de qualquer vínculo social e político, igual por natureza e 

sem particularidades que os distinga entre si e os torne desiguais”. (Sousa, 2001, p. 52). Os 

contratualistas ainda criticavam, conforme destaca Rosinaldo Sousa (2001), quaisquer 

formas de hierarquia que justificassem a dominação exercida pelos governantes e que, 

consequentemente, restringisse a liberdade dos indivíduos.  

Nesse sentido, a noção de igualdade entre os indivíduos permeou o processo de 

constituição dos Estados Modernos e, sobretudo, iluminou o combate ao Antigo Regime 

com a premissa de que todos os cidadãos seriam livres e iguais em direitos. Este 

instrumento ideológico foi instaurado pela ascendente burguesia contra desvalorização 

política e econômica sofrida frente à aristocracia, uma vez que esta clamava por subalternos 

sem quaisquer distinções sociais. (Sousa, 2001).  

A partir daquele contexto, o princípio jurídico da liberdade e igualdade entre os 

homens, ancorado no jusnaturalismo (na ordem natural das coisas), foi acionado pela 

burguesia revolucionária e legitimado pelos Estados Modernos. A Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, assinada em 1789, é um exemplo do conjunto normativo que 

possui pretensões universalistas que proclama a liberdade e igualdade como direitos 

fundamentais de todos os homens (artigos 1º e 2º), mas também subordina esses princípios 

à soberania da Nação e à imprescritibilidade da Lei (vide artigos 3º, 6º, 10 e 11). Assim, os 

Estados Modernos passaram a não admitir fissuras, brechas, lacunas, pois os direitos de 

cidadania eram concedidos a todos nascidos no território nacional, universalizando o sujeito 

de direitos e, sobretudo, anulando as diferenças e particularidades. 

Segundo Rosinaldo Sousa (2001), a crítica e desconstrução à noção do sujeito 

universal começaram a ser realizadas pelas Ciências Humanas, no final do século XIX. 

Nesse processo, a Antropologia contribuiu na “elaboração de contradiscursos, capazes de 

se contrapor ao discurso universalista ocidental” (Sousa, 2001, p. 54). Dos estudos 



 

 

 

                  

evolucionistas, passando pelos estudos estrutural-funcionalistas, culturalistas até as 

vertentes da hermenêutica, o reconhecimento das diferenças e especificidades de raça, 

etnia, gênero e minorias nacionais contestaram a “validade universal de discursos 

hegemônicos ocidentais” (Sousa, 2001, p. 58).  

Os estudos pós-coloniais e o multiculturalismo também tiveram grande influência 

no processo de crítica/desconstrução do sujeito universal. Sousa (2001) destaca que alguns 

intelectuais investiram na reflexão a respeito do domínio político e ideológico que Impérios 

Colonizadores e Estados Nação exerciam sobre minorias e países periféricos ao impor seus 

valores, visões de mundo e instituições, então considerados civilizados. Desse modo, a 

busca dos grupos minoritários e países periféricos ao direito de identidade cultural e/ou 

autonomia, por exemplo, legitima o direito à diferença. 

Nesse sentido, o direito à diferença e a legitimidade de mantê-la são os 

princípios que nortearão as lutas de minorias nacionais, culturais, grupos étnicos e, também, 

as minorias sociais (composto por mulheres, crianças, idosos, negros, portadores de 

deficiência e etc.). Conforme apontado anteriormente, os Estados “esquecem” ou anulam a 

diferença para que esta não represente ameaça à noção de identidade nacional, cuja 

cidadania é pautada na igualdade dos indivíduos e, também, dos direitos. Contudo, veremos 

que Will Kymlicka (1996) apresenta várias experiências nas quais o reconhecimento da 

diferença foi exitoso por parte dos Estados Multinacionais, Poliétnicos ou Multiculturais, ou 

seja, aqueles em que o direito à diferença é concedido em razão do pertencimento a um 

grupo que é identificado, e se identifica, pela diferença étnica, racial, de gênero, idade e/ou 

deficiência física, auditiva ou intelectual. A respeito da diferença versus igualdade na 

construção da cidadania diferenciada, Andrea Semprini (1999) argumenta:  

A igualdade alimenta a utopia universalista e sua busca legitima as sociedades 
liberais. Os defensores da diferença objetam que a igualdade – assim como o 
universalismo – nada mais é que um grande equívoco. Ela não engloba o conjunto 
dos cidadãos porque exclui vários indivíduos ou grupos, que não tem acesso 
equalizado ao espaço social como os demais. Além disso, ela é somente uma 
igualdade ilusória, pois mesmo quando é estendida a todo o corpo social, ela refere-
se apenas a direitos formais, administrativos, legais do indivíduo e não se aplica às 
desigualdades econômicas, culturais ou sociais. Esta igualdade também 
desconsidera as especificidades étnicas, históricas, identitárias – em suma, a 
diferença – que torna o espaço social heterogêneo. Cega a estas diferenças, esta 
igualdade é, na verdade, discriminatória. (SEMPRINI, 1999, p. 93).  
 

Na visão de Semprini (1999) e Kymlicka (1996) é a noção da diferença que vai 

justificar as reivindicações de grupos minoritários (étnicos, raciais, nacionais e sociais, por 

exemplo) aos direitos diferenciados, conforme veremos a seguir.  

 
 

3 CIDADANIA DIFERENCIADA 

 



 

 

 

                  

 
Will Kymlicka (1996, p. 239) desenvolveu sua teoria sobre os “direitos 

diferenciados em função do grupo” pensando nas experiências de Estados Multinacionais 

e/ou Poliétnicos, nos quais os grupos minoritários buscam o reconhecimento de sua 

identidade e diferenças culturais. Para o autor, estes grupos seriam as minorias nacionais e 

os grupos étnicos. Vejamos a distinção entre eles:  

(...) culturas, que previamente disfrutaban de autogoverno y estaban territorialmente 
concentradas a um Estado mayor. Uma das características distintivas de las culturas 
incorporadas, a lãs que denomino <<minorias nacionales>>, es justamente el deseo 
de seguir siendo sociedades distintas a respecto de la cultura mayoritaria de la que 
formam parte; exigem, por tanto, diversas formas de autonomía o autogobierno para 
asegurar su supervivência como sociedades distintas.  
Em el segundo caso, (....). Estos emigrantes acostumbran a unirse em 
asosciaciones poço rígidas y evanescentes, que voy a denminar <<grupos 
étnicos>>. A grandes rasgos, dichos grupos desean integrarse em la sociedad de la 
que forman parte y que se les acepte como miembros de pleno derecho de la 
misma. (...), su objetivo no es convertirse en una nacíon separada y autogobernada 
paralela a la sociedad de la que forman parte, sino modificar las instituciones y las 
leyes de dicha sociedad para que sea más permeable a las diferencias culturales. 
(KYMLICKA, 1996, p. 25-26).  
 

De acordo com o autor, as minorias nacionais seriam as nações ou povos que 

ocupam um território, compartilham uma língua e cultura diferenciada e que foram 

incorporados, voluntaria ou involuntariamente, na construção do Estado que se denomina 

“Estado-Nação”. Os grupos étnicos, por sua vez, seriam aqueles que emigraram, 

individualmente ou com os familiares, de seu país de origem e se estabeleceram em outro, 

tentando fazer parte deste sem deixar que suas tradições e cultura fossem esquecidas.  

Nesse sentido, é difícil um Estado conter somente uma nação ou grupo étnico, 

como muitas vezes o diz ao legitimar e acionar o sentimento de identidade nacional e, 

também, a cidadania comum e indiferenciada. Ao contrário, os Estados Unidos, o Canadá, a 

Austrália, a Finlândia são exemplos de democracias ocidentais que são multinacionais e/ou 

poliétnicas. (Kymlicka, 1996). 

Diante da diversidade étnica, nacional e cultural encontrada nesses países, 

Kymlicka (1996) menciona que o multiculturalismo foi um instrumento que, do final da 

década de 1960 para o início da década de 1970, possibilitou amparar teoricamente a 

construção das políticas diferenciadas em função do grupo2, com objetivo de não deixar que 

o direito a diferença, seja esta cultural, de gênero, raça, idade ou social, fosse 

marginalizado, silenciado e, sobretudo, anulado. Andrea Semprini (1999, p.43) corrobora 

com esta concepção ao relatar que, inicialmente, o multiculturalismo lançou “a problemática 

do lugar e dos direitos das minorias em relação à maioria” e, em seguida, ainda trouxe à 

                                                 
2
 Os direitos poliétnicos, de representação e autogoverno são as três formas de cidadanias 

diferenciadas reivindicadas pelos Estados Multinacionais que foram analisados por Kymlicka (1996).   



 

 

 

                  

tona o reconhecimento das especificidades e das identidades baseadas nas diferenças que 

constituem os diversos grupos.  

Kymlicka (1996) ainda acrescenta que os direitos diferenciados podem ser 

estendidos às minorias sociais. Contudo, o autor adverte que os novos movimentos sociais 

não podem ser confundidos com as minorias nacionais e grupos étnicos. Esta associação é 

possível porque a teoria deste autor também contempla os grupos sociais que são excluídos 

ou marginalizados, por conta de sua diferença, “dentro de su propia sociedad nacional o de 

su grupo étnico” (Kymlicka, 1996, p.37), tais como mulheres, gays, lésbicas, pobres e 

descapacitados que reivindicam questões específicas.   

Dentre as possibilidades de cidadania diferenciada temos as reivindicações das 

minorias sociais “para que sua especificidade e identidade sejam reconhecidas e leis sejam 

criadas” (Semprini, 1999, p. 56). Nesse sentido, a garantia do direito a diferença e à 

cidadania diferenciada pode ser assegurada por ações afirmativas, políticas compensatórias 

ou direitos especiais em função das especificidades de gênero, raça, etnia, idade, 

desigualdade socioeconômica e deficiência.   

Nesse sentido, as ações afirmativas, políticas compensatórias e direitos 

especiais em função das especificidades congregam medidas, programas e políticas que 

buscam criar oportunidades para que grupos e populações excluídas tenham acesso a 

recursos sociais como saúde, educação, cargos públicos, segurança, acessibilidade aos 

espaços públicos e privados e etc. Em geral, esse acesso pode ocorrer pela adoção de 

políticas de tratamento preferencial e/ou de cotas.  

No Brasil, as primeiras ações de cunho afirmativo ocorreram bem antes de essa 

temática ser alvo de debates levantados pelos movimentos sociais ou no âmbito acadêmico. 

Elas estiveram relacionadas ao acesso ao mercado de trabalho, bem como ao sistema de 

ensino público, como respectivamente destacam Jocélio dos Santos (2012) e Joaquim 

Barbosa Gomes (2002): 

O art. n. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que em 1943 obrigou as 
empresas a manter entre seus empregados ao menos dois terços de brasileiros. 
Alguns autores, aliás, consideram que o art. 373-a dessa mesma CLT foi uma 
medida de ação afirmativa, pois determinou a adoção de políticas direcionadas 
para a supressão de desigualdades de direitos entre homens e mulheres. 

(SANTOS, 2012, p. 214-215, grifo nosso).  
 
(...)Com efeito, o Brasil já conheceu uma modalidade (bem brasileira!) de ação 
afirmativa. É a que foi materializada na chamada Lei do Boi, isto é, a Lei 5.465/68, 
cujo artigo 1º era assim redigido: ‘Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e 
as escolas superiores de agricultura e veterinária, mantidos pela União, reservarão 
anualmente, de preferência, cinqüenta por cento de suas vagas a candidatos 
agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com 
sua família na zona rural e, trinta por cento a agricultores ou filhos destes, 
proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não 
possuem estabelecimentos de ensino médio’ (GOMES, 2002, p.125, grifo nosso). 

  



 

 

 

                  

No primeiro caso percebemos que o artigo 354 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)3 tanto acionou o direito diferenciado em função da nacionalidade quanto 

assegurou um número determinando de vagas (dois terços) àqueles que se encaixassem no 

marcador estipulado. O artigo 373-a, também assinalado por Santos (2012), ainda destacou 

a elaboração de políticas de cidadania diferenciada, no âmbito do trabalho, em função do 

gênero. No segundo caso, Gomes (2002) ressaltou os direitos diferenciados em função da 

territorialidade (moradores de cidades ou vilas da zona rural ou que mantenham atividades 

agrícolas nestas), bem como o sistema de cotas que reservava vagas preferenciais aos 

agricultores, e seus filhos, moradores da zona rural.   

Os exemplos de Jocélio dos Santos (2012) e Joaquim Barbosa Gomes (2002) 

corroboram as afirmativas de Sales Augusto dos Santos (2003). Este autor assevera que 

ações afirmativas, como forma de cidadania diferenciada, podem ser estendidas a outros 

grupos minoritários, como as minorias sociais (mulheres, gays, lésbicas, portadores de 

deficiência, pobres e pessoas consideradas velhas ou idosas4). Desse modo, programas e 

leis dirigidos a grupos sociais vulneráveis a processos de discriminação, violência e 

marginalização asseguram direitos diferenciados em função do grupo.  

No Brasil, as políticas públicas que consideram as diferenças foram sendo 

construídas, progressivamente, no decorrer da década de 1980. De acordo com Elizabeth 

Coelho (2006) e Jacques d’Adesky (2001), os direitos diferenciados em função do grupo 

foram reconhecidos na Constituição Federal de 19885, como resultado das pressões 

exercidas pelos movimentos sociais e grupos étnicos que participaram da Assembleia 

Constituinte de 1986.  

Ao deslocarmos a discussão do direito diferenciado em função do grupo para o 

âmbito das minorias sociais, como asseverou Kymlicka (1996), é possível ressaltar 

processos de construção da cidadania diferenciada em relação às mulheres, gays, lésbicas, 

portadores de deficiência, pobres e pessoas consideradas velhas ou idosas. Analisaremos, 

nessa seção, o Estatuto do Idoso como instrumento que assegurou direitos diferenciados 

para as pessoas consideradas velhas ou idosas em função do pertencimento a um grupo. 

Todavia, antes disso, cabe resgatar suas bases construtoras.  

 
 

                                                 
3
 Getúlio Vargas instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) através do Decreto Lei N° 5.452, 

em 1° de maio de 1943, durante o Estado Novo (1937-1945).  
4
 Utilizo a expressão pessoas consideradas velhas ou idosas como categoria de análise, pois 

considero o caráter relacional da velhice. Desse modo, não me apego unicamente àquela 
determinação etária utilizada no Brasil para classificar os idosos ao atingirem os 60 anos de idade.  
5
 Apesar de representar um avanço, não podemos esquecer os limites legais que a Constituição 

Federal de 1988 apresentou em relação aos povos indígenas, conforme destacado por Elizabeth 
Coelho (2006).  



 

 

 

                  

4  ESTATUTO DO IDOSO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA DIFERENCIADA 

 
 

Solange Teixeira (2003, p.121) relata que foi nas décadas de 1980 e 1990 que o 

envelhecimento emergiu “enquanto questão social e política relevante, ou seja, enquanto 

problema social objeto de políticas específicas para este seguimento”. Antes desse período, 

a questão previdenciária já predominava nas discussões da agenda pública brasileira desde 

a década de 1930, quando o primeiro sistema de seguridade social de cunho público foi 

estabelecido; os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)6.   

Os movimentos sociais e associações que surgiram naquelas décadas estavam 

majoritariamente relacionados com a questão previdenciária (aposentadorias e pensões). 

Júlio Simões (2000) e Eneida Haddad (2001) ressaltam, dentre elas, a criação da 

Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (COBAP), que se projetou no 

cenário nacional, em 1985, ao impetrar várias ações judiciais coletivas contra a União e 

também, em 1988, em torno da organização da Assembléia Nacional Constituinte que 

estava encarregada de elaborar a Constituição Federal de 1988. Solange Teixeira (2003) e 

Eneida Haddad (2001) destacam algumas medidas realizadas pelo movimento de 

aposentados e pensionistas em relação à Constituinte: 

(...), o Movimento dos Aposentados e Pensionistas tomou a Constituinte como 
principal interlocutor para as conquistas previdenciárias. Os idosos de todas as 
partes do Brasil demonstraram sua força política nas Galerias do Congresso, na 
Praça dos Três Poderes, nas inúmeras passeatas, dentre outras manifestações 
públicas que sensibilizaram a opinião pública, a mídia, os constituintes, além das 
emendas populares que assinaram, mostrando possuir um grande processo de 
mobilização e organização, envolvendo aposentados e pensionistas urbanos e rurais 
(TEIXEIRA, 2003, p.122). 
Nós, aposentados, fomos o segundo lobby. O primeiro foi a UDR, com todo poder 
capitalista dele, e o segundo lobby, lá dentro da Constituinte, foi dos aposentados, 
dormindo mal, passando fome. Nós estivemos presentes, o tempo todo pegando no 
pé deles. (Sr. Hemos Amorina apud Haddad, 2001, p. 79). 
 

Através dessas e outras pressões, a Constituição Federal de 1988 assegurou 

direitos diferenciados em função da idade, tais como a indiscriminação por idade (artigo 3º, 

inciso IV), a vantagem ao candidato mais velho em caso de empate em eleições (art. 77), a 

isenção de impostos de acordo com a fonte de renda (art. 53), a aposentadoria por idade 

aos segurados da previdência social (artigo 201, parágrafo 7º, inciso II), o benefício de um 

salário mínimo mensal para aqueles que não segurados da previdência social e não podem 

prover sua própria subsistência (artigo 203, inciso IV) e a gratuidade no transporte coletivo 

urbano (art. 230, parágrafo 2º). 

                                                 
6
 Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) representavam uma modalidade estatal de 

organização da política previdenciária e mantinham o vínculo do benefício atrelado à categoria 
profissional. Peixoto (2000) e Teixeira (2003) destacam que no período de 1933 a 1945 foram criados 
sete IAPs no Brasil (Marítimos, Industriários, Transportes de Carga, Bancários, Comerciários, Estiva e 
Servidores do Estado). 



 

 

 

                  

Porém, a Carta Magna de 1988 não concedeu apenas vantagens aos mais 

velhos. A aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade (Artigo 40, parágrafo 1º, inciso II 

e artigo 93, inciso VI), prevista aos servidores públicos e juízes, também pode ser entendida 

como medida de exclusão, pois a idade avançada é tomada como único critério para o 

afastamento do cargo, o que implicaria supor que a idade inevitavelmente traria a 

decrepitude, incapacidade e invalidez, independentemente das condições e das situações 

vividas pelas pessoas consideradas velhas ou idosas.  

Contudo, a busca de direitos diferenciados para as pessoas consideradas velhas 

ou idosas em relação à saúde, segurança, lazer, assistência social, dentre outros, foi 

intensificada na década seguinte, quando a COBAP e os movimentos sociais dos idosos 

pressionaram o Governo Federal, através de fóruns nacionais, regionais, estaduais e 

municipais que foram incentivados pelos Conselhos de Representação dos Idosos, cujas 

reuniões levaram à elaboração do Estatuto do Idoso, promulgado em 2003.  

 
 

4.1 O estatuto do idoso e a cidadania diferenciada por tratamento preferencial, prioritário e 

de cotas. 

 

Desde 1997, o projeto de lei n° 57, de autoria do então deputado federal Paulo 

Paim (PT-RS), estava em tramitação. O mesmo somente foi aprovado em 01 de outubro de 

2003, pela Lei N° 10.741, destinado a assegurar legalmente os direitos das pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos à “preservação de sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade” (Artigo 2°), além de estabelecer que “nenhum idoso será objeto de qualquer tipo 

de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei” (Artigo 4º). Este estatuto ainda 

ressalta a garantia de direitos preferenciais e prioritários:  

Artigo 3º (...). 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população; 
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 
específicas;         
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção ao idoso; 
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 
idoso com as demais gerações; 
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 
atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência; 
 VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 



 

 

 

                  

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
(BRASIL, 2003, p. 02-03). 
 

Nesse sentido, como desdobramento da Constituição Federal de 1988, da 

Política Nacional do Idoso de 1994 e de um amplo movimento de reivindicações sociais, o 

Estatuto do Idoso consolidou direitos adquiridos anteriormente e também assegurou outros 

direitos preferenciais diferenciados em função do grupo. 

São alguns destes direitos em função da idade (inclusive por cotas, gratuidade e 

exclusividade): a preferência de atendimento em serviços públicos e privados, tais como 

filas de agências bancárias, de supermercados e casas lotéricas (artigo 3º), participação em 

eventos culturais e de lazer com descontos de 50% nos ingressos e descontos (artigo 23), a 

proibição de discriminação e fixação de limite de idade para concorrer a cargos de trabalho 

e emprego (artigo 27), a reserva prioritária de 3% das vagas para adquirir moradia própria 

em programas habitacional públicos (ou subsidiados com recursos públicos) arquitetônica e 

financeiramente adaptados às necessidades e proventos das pessoas consideradas velhas 

ou idosas (artigo 38, inciso I a IV), gratuidade das passagens em transporte coletivo urbano, 

com 10% dos assentos reservados com placas que facilitem sua identificação (artigo 39)7, 

gratuidade em dois assentos nas viagens de ônibus intermunicipais e interestaduais e 

desconto de 50% quando aqueles já estiverem ocupados para a compra dos demais 

assentos (artigo 40)8, a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados 

(artigo 41)9, a prioridade de embarque e desembarque nos sistemas de transportes coletivos 

rodoviário, metroviário, ferroviário, aquaviários e aeronaves (artigo 42)10 e atendimento 

preferencial na justiça (artigo 71). Chamamos atenção que nem sempre estas 

determinações legais são cumpridas, pois são freqüentes as transmissões de reportagens 

na internet, mídia televisiva e em periódicos, locais e nacionais, nas quais as pessoas 

consideradas velhas ou idosas deveriam ser beneficiadas, mas apresentam reclamações 

sobre o desrespeito desta lei, exigindo medidas cabíveis. 

Por outro lado, apesar de o Estatuto do Idoso considerar a cidadania 

diferenciada em função da idade, Anita Neri (2005) aponta que a assistência social, a 

prestação de benefícios aos idosos sem renda, a gratuidade nos transportes, os descontos 

                                                 
7
 O artigo 39 assegura a gratuidade no transporte coletivo público urbanos e semi-urbanos aos 

maiores de 65 anos. Para aqueles que a faixa etária compreende entre os 60 e 65 anos, deixa a 
cargo da legislação local. Em São Luís, MA, a lei municipal Nº 4.929 de 30 de maio de 2005 estipula 
a gratuidade nos transportes coletivos aos maiores de 60 anos.  
8
 O Decreto 5.934 de 2006 regulamenta os critérios adotados no artigo 40, incisos I e II, do Estatuto 

do Idoso sobre o direito, as normas e os procedimentos necessários para adquirir o bilhete de viagem 
do idoso gratuito ou com desconto de 50% em seu valor.  
9
 Conforme Lei Nº 7.405 de 1985, a identificação dos veículos deve ser feita por meio de adesivos ou 

outro documento comprobatório confeccionado e emitido pelo órgão de trânsito responsável.  
10

 Atendimento prioritário regulamentado pelo Decreto 5.296 de 2004.  



 

 

 

                  

em eventos e até mesmo o recebimento de alimentos (na forma de doação) descortinam as 

representações a respeito da velhice como uma fase da vida pauperizada e digna de 

caridade. Ainda segundo a autora, as “concessões” e outros “privilégios” assegurados no 

Estatuto, não seriam necessários se o sistema previdenciário brasileiro concedesse 

benefícios dignos aos aposentados e pensionistas.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

No decorrer deste artigo buscamos analisar como o reconhecimento das 

diferenças, acionado pelas minorias nacionais, culturais, grupos étnicos para reivindicar 

direitos diferenciados e específicos em função do grupo, também foi utilizado pelas minorias 

sociais (composto por mulheres, crianças, idosos, negros, portadores de deficiência e etc.) 

para assegurar a cidadania diferenciada.  

Ao tomarmos as políticas de cidadania diferenciada relacionadas à velhice, como 

eixo de nossas discussões, demonstramos que a questão previdenciária predominou nas 

discussões da agenda pública brasileira desde a década de 1930, enquanto os direitos 

diferenciados em função do grupo no âmbito da assistência social, saúde, segurança e 

lazer, por exemplo, estiveram assistidos por ações filantrópicas durante quase todo o século 

XX.  

No caso específico da velhice, os direitos diferenciados em função do grupo 

foram reconhecidos com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 e estendidos com a promulgação do Estatuto do Idoso em 2003, assegurando 

direitos diferenciados por tratamento preferencial, prioritário e cotas (em função da idade) 

em 118 artigos.  
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