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RESUMO 

 

Um quadro de crescimento contínuo da terceira idade tem sido constatado ao longo 
dos anos, em nível mundial. O Brasil segue esta tendência e é estimado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – que nos próximos 20 anos a 
população idosa chegará próximo a 13% da população brasileira, o que corresponde 
aproximadamente a 30 milhões de pessoas. Para minimizar os riscos de uma 
sociedade fragmentada em um país, no qual em breve, grande parte da população 
será representada pela melhor idade, deve-se desmistificar a imagem e o papel 
inequívocos do idoso na sociedade atual, buscando-se meios que proporcionem a 
inclusão social deste segmento. Desta forma o presente trabalho buscou identificar o 
perfil e as necessidades da melhor idade brasileira e analisar programas de 
iniciativas pública e privada destinados a esta faixa etária. Tais programas são 
baseados nos princípios do turismo social, que preconiza a inclusão de minorias pela 
prática do turismo e lazer, e a análise destes programas teve como objetivo 
demonstrar a relevância dos mesmos para a inclusão social da terceira idade. 
Através de pesquisas bibliográficas e entrevista, foi possível constatar a importância 
da criação e manutenção desses programas e os efeitos benéficos que os mesmos 
proporcionam, melhorando a qualidade de vida e promovendo a reintegração social 
dos idosos.   
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ABSTRACT 

 

A continuous rise of the elderly worldwilde has been confirmed throughout the years. 
Brazil does not fall behind and according to the IBGE - Brazilian Institute of 
Estatistical Geography – has it as fact that in twenty years thirteen prcent, wich 
consists of aproximately thirty millions people, will belong to a higher age range.To 
avoid social division in a country that will soon have a great number of seniors, it is 
necessary to promote social activities and projects that bring together all age ranges, 
where younger generations are able to create a positive image of the elderly, 
eliminating prejudice and misconstrued information. Being so, the present research is 
set to identify the profile and needs of those belonging to this age group and analise 
public and private programs destined to them. Such programs are base on the 
principles of social tourism, wich focuses on the inclusions of minorities by promoting 
leisure and turistical activities, have benefial effects, improve the quality of life and 
are primary factor for the integration of the elderly and the rest of society.    
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1  INTRODUÇÃO 
  

 

A terceira idade ou melhor idade, assim denominada por ser considerada uma 

fase da vida onde se dispõe de mais tempo livre e que na maioria das vezes 

apresenta maiores recursos financeiros e de convivência no seu meio, possui caráter 

a valorizar atividades voltadas ao lazer e ao entretenimento pela essencial busca do 

prazer. 

Este segmento representa uma parcela da sociedade que vem registrando um 

crescimento considerável a nível mundial graças aos expressivos avanços 

tecnológicos, a melhoria na infra-estrutura básica e a evolução na área da saúde. 

Diante desse novo quadro demográfico a terceira idade tem recebido atenção 

especial, sendo cada vez mais pesquisada, na tentativa de identificar e analisar com 

maior profundidade este promissor e em franco crescimento segmento.  

Na sociedade moderna os valores da juventude predominam como os ideais 

de beleza, de energia e de ativismo. Tais ideais são refletidos em diversas esferas 

das atividades sociais e cultuados principalmente em atividades ligadas ao lazer e 

aos esportes da moda, como por exemplo, os esportes radicais que enaltecem o 

vigor, a saúde, a força e a forma física daqueles que os praticam, em detrimento de 

modelos que não se encaixem nestes padrões.   

O imediatismo e o consumismo, comportamentos típicos dessa sociedade, 

levam a desvalorização do que é considerado antigo e ultrapassado, por isso os 

idosos são muitas vezes encarados como um peso social. Esse pensamento 

contribui apenas para limitar os potenciais oferecidos por essa faixa etária. Na 

cidade de Conservatória no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o saudosismo é 

potencializado como um nicho para o mercado turístico, a cidade hoje conhecida 

pelos tradicionais declames de serenatas e serestas iniciados na década
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de 50, faz deste costume antigo seu principal produto turístico e atividade econômica 

da cidade.   

Na tentativa de reverter essa visão sobre esse grupo etário, no Brasil, várias 

iniciativas públicas e privadas vêm se mobilizando para formar uma geração de 

idosos com novas perspectivas, através de programas que preconizem o 

desenvolvimento da inclusão social. 

Tal inclusão social pode ser promovida por meio de atividades programadas 

de lazer e turismo, principalmente pelo Turismo Social, que tem como princípio fazer 

com que as classes excluídas da sociedade, seja por condições financeiras, seja por 

limitações físicas ou de idade, possam participar das atividades que as demais 

camadas sociais estão habituadas a participar, através de facilidades como preços 

diferenciados e adequação às necessidades que um público especifico tenha. Dessa 

forma, busca-se a promoção do bem-estar social. 

Cabe ressaltar também, a criação do projeto Viaja Mais Melhor Idade, do 

Ministério do Turismo, que consiste em viabilizar o acesso da melhor idade à 

atividade turística e será analisado neste trabalho. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como propósito analisar o turismo 

social através de seus princípios e práticas, assim como avaliar programas públicos 

e privados que se baseiam nesses mesmos princípios. Essas análises têm a 

finalidade de demonstrar se esses programas são relevantes para a inclusão social 

da terceira idade.  

Para tanto, constituem-se como objetivos específicos, caracterizar a terceira 

idade e seu perfil demográfico no Brasil, apresentar o turismo social como um 

instrumento de inclusão social da melhor idade, identificar a relação entre terceira 

idade, tempo livre e turismo, exemplificar e analisar casos de entidades públicas e 

privadas que dispõe de programas direcionados para a terceira idade, demonstrar os 

benefícios do turismo para a terceira idade e da terceira idade para o turismo. 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi realizada uma pesquisa 

descritiva bibliográfica, com utilização de fontes primárias e secundárias bem como 

consultas a material disponibilizado em meio eletrônico e obtenção de informações 

com o auxílio de entrevista. Para alcançar os objetivos propostos a estrutura deste 

estudo foi segmentada em seis capítulos.  

O primeiro capítulo é a introdução constituída da justificativa, dos objetivos e 

da metodologia utilizada para a realização deste estudo. 
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O segundo capítulo conceitua e caracteriza a terceira idade de acordo com as 

suas necessidades e mudanças ocasionadas com o envelhecimento, analisa a 

aposentadoria e o tempo livre, apresenta o perfil demográfico desta faixa etária no 

Brasil e os dispositivos constitucionais e medidas legais de proteção ao idoso. 

O terceiro capítulo introduz a conceituação de lazer e turismo e a dinâmica 

entre estas duas atividades, apresenta a terceira idade como segmento potencial 

para a prática de turismo e lazer por dispor de maior tempo livre e introduz o 

conceito de turismo social. 

No quarto capítulo é exposto o histórico do turismo social suas conceituações, 

seus princípios e como esta atividade pode ser atuante na inclusão social do idoso, 

o último subitem discorre sobre a exclusão e a inclusão social para um melhor 

entendimento destes conceitos. 

O quinto capítulo é dedicado a analisar a terceira idade no turismo, as 

políticas públicas de turismo para a melhor idade, a criação do programa Viaja Mais 

Melhor Idade e a relação de benefícios que ele gera tanto para o idoso quanto para 

a atividade turística. Analisa também casos de iniciativas privadas, como a entrevista 

concedida pela Organização Não Governamental Instituto de Desenvolvimento para 

a Educação (ONG IDE) e o caso do Serviço Social do Comercio (SESC). 

O sexto capítulo trata das considerações finais do presente estudo, sugerindo 

novas possibilidades de pesquisa sobre o tema da inclusão social da terceira idade 

através de programas públicos e privados do turismo e lazer, pontuando ainda 

algumas sugestões em prol de uma melhor interação do turismo com esta demanda.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

2 TERCEIRA IDADE 
 

 
            A terceira idade é uma forma de tratamento comum para se referir a idosos 

que surgiu na França nos anos 70, quando se implantaram as “Universités du 

Troisiéme Âge”. Tal convenção se tornou mundialmente aceita e adotada, mudando 

assim o termo velhice, definição bastante desgastada e carregada de idéias 

depreciativas. (FROMER ; VIEIRA, 2003) 

O critério cronológico de tipificação do indivíduo idoso foi consensualmente 

definido na ocasião da Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, evento 

promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), órgão vinculado à 

Organização das Nações Unidas (ONU), na cidade de Viena em 1982. (FROMER; 

VIEIRA, 2003)  

Os parâmetros adotados para determinar o ingresso do ser humano na 

terceira idade foram os de 65 anos, para os países desenvolvidos e de 60 anos para 

aqueles em desenvolvimento, tomando por princípio a expectativa de vida de suas 

populações. No ano de 2000, no entanto, a ONU acabou adotando 60 anos como 

critério geral para designar a pessoa idosa, objetivando padronizar os percentuais 

estatísticos. (FROMER; VIEIRA, 2003) 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO 
 

A chegada do indivíduo a terceira idade não deve ser tratada apenas como 

um dado estatístico, pois esta fase é marcada por conseqüentes mudanças 

comportamentais ocasionadas pelo aumento da idade e das limitações que surgem 

no decorrer do envelhecimento. Desta forma, esta faixa etária cada vez mais 

numerosa, tem sido melhor entendida e estudada através da ciência da psicologia 

que tem como objeto de estudo científico a avaliação e intervenção no 
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comportamento humano. Sendo assim, uma melhor compreensão da sua 

caracterização se faz necessária para que se possa assim ser realizadas 

intervenções a nível social, cognitivo, educativo e terapêutico. (CAVALCANTE, 2002)  

No que diz respeito ao equilíbrio psíquico do idoso, dois fatores são 

fundamentais, a confiança e a segurança. Esses podem ser obtidos através da 

certeza deste indivíduo de fazer parte de um grupo social sólido e solidário, onde ele 

seja útil e amado. Além de ser muito importante também, fazê-lo enxergar que a 

terceira idade é mais uma etapa da vida e que pode e deve ser vivida plenamente. 

(ibidem, 2002)  

As perdas sofridas na terceira idade são significativas do ponto de vista 

psicológico. A perda de familiares, de amigos e o saudosismo de fatos da juventude 

podem levar o idoso a evoluir para um quadro de doença, como por exemplo, a 

depressão. Para amenizar esses problemas o contato com a família e com a 

sociedade é muito importante para que o indivíduo perceba que sua vida não se 

restringiu aos anos que passaram e que o futuro deve ser valorizado. “A vida 

compreende uma dinâmica de perdas que impulsionam para novas aquisições, e 

vida não se restringe aos primeiros 60 anos”. (SILVA, 2002, p. 16)    

Outra forma de incentivar os idosos a se manterem ativos é através do 

estímulo ao desafio e superação das limitações impostas pela idade. Segundo 

Novaes (2000), para ultrapassar as limitações físicas deve-se prover auxilio 

psicológico para que aprenda a lidar com as dificuldades e os conflitos gerados pela 

idade. Essas limitações físicas podem ser refletidas na restrição da locomoção, da 

visão e da audição e se não forem contornadas podem levar o idoso a procurar o 

isolamento.     

Segundo Tessari (2008) a sociedade deve valorizar no idoso as suas 

experiências estando aberta a ouvi-los, pois compartilhar seus conhecimentos com 

as novas gerações leva o idoso a integração social, fazendo com que o mesmo se 

sinta parte importante da sociedade. Outro fator relevante de acordo com  

Cavalcante (2008) para o equilíbrio psíquico do idoso é a estabilidade financeira 

proveniente da aposentadoria. Ela confere a independência e autonomia ao 

indivíduo.  

Porém, a chegada à aposentadoria é um período, em muitos casos, de difícil 

adaptação, tornando-se uma questão de maior interesse na discussão sobre a 

terceira idade. O deixar de trabalhar, a aposentadoria, é um dos momentos de ajuste 
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que as pessoas na etapa do envelhecimento enfrentam. Para muitos indivíduos 

idosos, este é um fator crucial de adaptação no processo de envelhecimento, já que 

envolve ajustes na área econômica, emocional, social e física. Esta adaptação ainda 

se torna mais difícil, uma vez que o mundo do trabalho sempre esteve muito distante 

do lazer. (LORDA, 1995) 

No decorrer dos anos, a aposentadoria tem sido interpretada como a marca 

registrada da velhice e da inutilidade social, denominada como ciclo de decadência 

vital. A designação aposentada ou inativa identifica claramente o seu significado, isto 

é, aquele que fica no aposento. (VERAS, 1999) 

A teoria de atividade que é o modelo de adaptação à idade avançada 

desenvolvido por Havighurt é explicada por Lorda (1995), esta teoria afirma que para 

a população idosa alcançar uma velhice exitosa, ela deve possuir uma participação 

ativa em ações sociais e comunitárias mesmo depois de se aposentar. Ao se sentir 

útil, o idoso se sente indivíduo atuante na sociedade. 

Para Salgado (1980), a aposentadoria se constitui em um tempo de liberdade, 

ou seja, uma época que propicia a realização de muitas coisas que antes com as 

obrigações laborais, ele não tinha tempo de fazer. Se o desenvolvimento de novas 

atividades nesse tempo livre não for desenvolvido, este período pode repercutir em 

um sentimento de desvalorização, de perda cultural e de vazio. Para que isso não 

ocorra é que hoje há vários programas do governo que incentivam o idoso a ter uma 

vida social ativa, através de atividades de lazer e turismo. O próprio programa Viaja 

Mais, que será analisado no capítulo 5, tem esse como um dos objetivos, fazer a 

inclusão da terceira idade na sociedade brasileira. 

 O valor do indivíduo, principalmente na sociedade contemporânea ocidental, 

pode ser medido pelas funções laborais que ele desempenha, impondo-se uma 

dimensão central ao trabalho. No momento da aposentadoria o indivíduo é afastado 

de seu papel profissional, constituindo assim a passagem de um ciclo ativo para 

outro sem motivações e sem reconhecimento social, com redução do padrão de 

vida, além das manifestações físicas do envelhecimento, perdas proeminentes do 

status social e financeiro do indivíduo. (SALGADO, 1982, SANTOS, 1990; UNITED 

STATES GOVERNMENT, 1995; apud FROMER ; VIEIRA, 2003). 

 É destacado por Netto (2000) que nem todos os aposentados conseguem 

descobrir novas atividades para preencher o seu tempo livre. Sendo normalmente  

pessoas que dedicaram toda sua vida à profissão e se sentem perdidos quando se 
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aposentam. No entanto, para estas pessoas, o sonho do descanso desejado e 

merecido é uma realidade. A partir desta concepção os idosos se sentem inúteis, 

pois o seu cotidiano muda completamente, principalmente para o homem, pelo fato 

de durante toda a trajetória profissional estar acostumado com o papel do marido 

trabalhador que obtinha o controle de sustentação da família. Diante dessa 

realidade, o autor ressalta que a inexistência de novas ocupações e a ausência de 

objetivos e planos futuros efetivam a imagem da velhice dada pela sociedade. 

Diante deste quadro, percebe-se a necessidade da ocupação deste tempo 

livre. A atividade de lazer surge então, como uma forma gratificante de se preencher 

esse tempo livre.  

Porém, o tempo livre do idoso não deve ser entendido apenas como um 

tempo que proporciona lazer, pois essas pessoas, em sua maioria, continuam 

possuindo algumas obrigações familiares, domésticas, religiosas e sociais que 

limitam o tempo que poderia ser destinado somente ao lazer. (FRANÇA, 1999)  

Fromer e Viera (2003), partem do mesmo princípio afirmando que os idosos 

não estão livres de executar atividades de caráter obrigatório, porém destacam que 

mesmo assim, esta fase possui uma amplitude de tempo livre maior comparada às 

outras faixas etárias. 

Tendo em vista as abordagens mencionadas, pode-se destacar os idosos 

como um segmento que usufrui de maior amplitude de tempo e possibilidade de 

lazer, de realização pessoal e de investimento em si próprio se comparado aos 

outros segmentos etários. Porém sua auto-estima e seu auto-conceito, que estão 

ligados principalmente às suas interações familiares passadas e presente, serão 

decisivos na maneira como cada um irá lidar com os novos acontecimentos desta 

fase. Para que haja um estímulo e uma decisão de continuar uma vida ativa mesmo 

após a aposentadoria é que o governo deve incentivar o idoso com programas, 

descontos e propagandas. Iniciativas privadas também exercem esse papel como o 

SESC e ONGs e devem ser estimuladas para que a terceira idade se sinta incluída e 

atuante. 
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2.2 A TERCEIRA IDADE NO BRASIL 
 

O Brasil apresenta um crescimento contínuo de sua população idosa, a 

melhoria nas condições sociais, econômicas, sanitárias e a evolução da ciência 

levaram ao aumento da expectativa de vida no Brasil. E as estatísticas e as 

projeções demográficas indicam que desde a década de 50 este segmento vem 

aumentando progressivamente, devido a dois fatores relevantes: a taxa de 

mortalidade infantil e de natalidade. (FROMER E VIEIRA, 2003) 

De acordo com Fromer e Vieira (2003) atualmente no sul e sudeste do país as 

mulheres estão cada vez mais procurando primeiramente se estabilizar 

financeiramente, atingir um nível elevado de escolaridade e conquistando o seu 

espaço no mercado de trabalho, priorizando o mesmo, ou seja, estão deixando para 

mais tarde ter filhos. Contribuindo assim, para a diminuição da taxa de natalidade.  

Ocorre também a queda da taxa de fecundidade. No Brasil, 44% das 

mulheres em idade reprodutiva têm menos de dois filhos. Só existe uma fecundidade 

maior (mais de quatro filhos por mulher) nos bolsões da miséria, mais esta taxa  

corresponde somente a 6,2% do total. (UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA 

IDADE, 2009) 

De acordo com os dados do IBGE (2009), a população de 60 anos ou mais do 

Brasil em 1991 era de 10.722.705 representando 7,3% do total da população 

brasileira, já de acordo com o censo de 2000, neste ano o número de idosos passou 

para 14.536.029 representando 8,6% da população brasileira.  

A idade média do idoso, em 2000, estava em torno de 69,4 anos, porém 

quando correspondia ao sexo feminino à média de idade era de 70,2 anos contra 

68,9 anos para o idoso do sexo masculino (IBGE, 2009). 

Foi destacado também pelo censo de 2000 do IBGE, que em média, no 

Brasil, as mulheres vivem oito anos a mais que os homens, sendo o sexo feminino 

correspondente a 55,1% da população de idosos e que para cada 100 mulheres 

idosas havia 81,6 de homens idosos. 

Com os dados obtidos no censo de 2000 o IBGE estimou que nos próximos 

20 anos a população idosa no Brasil poderá superar 30 milhões de pessoas, 

significando um aumento de quase 50% no número de idosos brasileiros, passando 

este segmento etário a representar praticamente 13% da população brasileira. 

Essa dinâmica demográfica de crescimento da terceira idade é um fenômeno 
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mundial, e juntamente com os números crescem as preocupações no que diz 

respeito ao bem estar social, físico e moral desta faixa etária.  

Tanto que, a Organização das Nações Unidas - ONU estabeleceu em 1991 os 

Princípios para as Pessoas Idosas, estimulando os governos a incluí-los em seus 

programas com o objetivo de assegurar dignidade a esses indivíduos. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 2007).  

No Brasil, desde então, surgiram dispositivos constitucionais e medidas legais 

de proteção ao idoso, como a Lei 8.842/1994 (ANEXO A) que trata da Política 

Nacional do Idoso e a Lei 10.741/2003 (ANEXO B) que estabelece o Estatuto do 

Idoso.  

Para colocar em prática as ações preconizadas nesta Política, os órgãos 

governamentais propuseram este plano, objetivando a melhor qualidade de vida do 

idoso, com relação ao desenvolvimento sócio-econômico e cultural, bem como a 

ação reivindicatória dos movimentos sociais. Promovendo ações integradas que 

viabilizem a implementação da Política Nacional do Idoso. 

A política nacional do idoso foi estabelecida com objetivo de assegurar os 

direitos sociais do idoso, criando, condições para promover a sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade e considerando idosa a pessoa com 

mais de 60 anos. Seus princípios básicos são: 

 

• A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos 

os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

• O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 

devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; 

• O Idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

• O Idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a 

serem efetivadas através desta política; 

• As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas 

pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. 
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As ações governamentais propostas pela política abrangem as áreas de 

promoção e assistência social; saúde; educação; trabalho e previdência social; 

habitação e urbanismo; justiça; cultura, esporte e lazer. 

As ações voltadas especificamente para a área da cultura, esporte e lazer 

buscam: 

• garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e         

fruição dos bens culturais; 

• propiciar ao idoso acesso aos locais eventos culturais, mediante preços 

reduzidos em âmbito nacional; 

• incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 

• valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades 

do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade 

cultural; 

• incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que 

proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua 

participação na comunidade. 

  

Apesar de não ser citado de forma direta na política nacional do idoso, o 

turismo social, aciona vários dos fundamentos mencionados acima. Principalmente 

nas preocupações referentes ao deslocamento dos idosos, o acesso à cultura, a 

presença em atividades educacionais e a sua inclusão na sociedade.  

O segmento do turismo social tem como preceito promover a inclusão e 

assistência social de minorias excluídas através do turismo e de atividades 

programadas de lazer, levando em consideração as necessidades de cada grupo. 

Sendo assim, este segmento turístico apresenta-se como um  recurso programático 

para a promoção da inclusão social da terceira idade. O turismo social terá sua 

análise aprofundada no próximo capítulo, porém antes de se analisar melhor esta 

modalidade turística, serão feitas algumas considerações, a respeito de lazer e 

turismo que são as principais atividades trabalhadas pelo turismo social como forma 

de inclusão.  
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3  LAZER E TURISMO 
 

De acordo com Montejano (2001) o fenômeno do turismo está vinculado 

diretamente com o tempo livre e com a cultura do lazer.  

Os processos de conquista do tempo livre, valorização do lazer e a 

estruturação do turismo como atividade econômica, estão diretamente relacionados 

com as mudanças ocasionadas pela revolução industrial a partir do século XVIII.  

Para Bahl (2004) o lazer é considerado um dos pilares de sustentação para o 

turismo, pois, estas duas atividades se mesclam, o turismo pode ser interpretado 

como uma forma de lazer, assim como, pode-se utilizar parte do tempo de lazer  

para a prática do turismo.  

Contudo, Lickorish e Jenkins (2000) enfatizam que, nem tudo o que é lazer 

reduz-se ao turismo, pois este é uma das parcelas do lazer, de grande potencial 

qualitativo e de enorme importância na economia.  

No entanto, tanto o lazer quanto o turismo não devem ser analisados apenas 

sob a ótica econômica, pois, ambos são fenômenos sociais que contribuem para o 

desenvolvimento cultural e individual.  

De acordo com Camargo (2008), o lazer é um modelo cultural de prática 

social que interfere no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. E 

Montejano (2001), afirma que o turismo é também um fenômeno social ligado às 

relações interpessoais, transpessoais e à comunicação humana.         

Faz-se então necessário, explanações específicas sobre o lazer e o turismo, 

para um melhor entendimento destas duas atividades e a dinâmica entre elas. 
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3.1 LAZER 
 

Na sociedade brasileira atual, o lazer é garantindo pela constituição de 1988 a 

todos os cidadãos indistintamente. Sendo assim, analisaremos a seguir o que é lazer 

e qual é a sua história. 

 A questão da ocorrência histórica do lazer é objeto de constante discussão. 

Alguns autores consideram que os homens, mesmo nas consideradas “sociedades 

tradicionais”, sempre trabalharam e por isso sempre existiu um tempo de não 

trabalho, tempo esse que seria preenchido por atividades de lazer, e para outros o 

lazer é resultado da sociedade moderna pós-industrial. 

 Em relação a esta discussão Marcellino afirma que: 

 
 
Não há, rigor, um caráter de rejeição entre as duas correntes, mas sim 
enfoques diferentes: a primeira aborda “a necessidade de lazer”, sempre 
presente, e a segunda se detém nas características que essa necessidade 
assume na sociedade moderna. (MARCELLINO, 2002, p.54) 
 

 

Na visão de Castelli (2001), o lazer existe há muito tempo e sempre esteve 

presente na vida da população, porém só após a revolução industrial e seu 

desenvolvimento que ele apareceu como uma necessidade. Para o autor, a 

civilização industrial identifica, em relação ao fato dos novos processos de produção, 

a necessidade de se conceder ao tempo livre um valor único.  

Para Camargo (2008) o tempo de lazer também não foi imediatamente 

agregado a lógica de racionalização do tempo instituída pelo capitalismo industrial 

do século XVIII, segundo o autor: 

   

O trabalho industrial não podia ser permeado pelo entretenimento,                                     
pelo lúdico, como no campo, onde estas necessidades                                                                  
eram satisfeitas até mesmo no ritmo do próprio trabalho. (CAMARGO, 2008. 
p.36) 
 
 

 No período pré-industrial o ritmo de trabalho era sinalizado pelas estações 

anuais e a partir da revolução industrial esse ritmo passou a ser ditado pelas 

máquinas. As jornadas de trabalho eram de 16 horas diárias de segunda a domingo, 

praticamente todos os dias do ano, logo, apenas restava tempo para o sono, não 

sobrando tempo para atender as necessidades de diversão, entretenimento e prazer 

dos trabalhadores. O trabalho era iniciado aos dez anos de idade e trabalhava-se 
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até a morte, que normalmente era prematura. (CAMARGO, 2008) 

Esse tempo de não trabalho precisava ser inventado e segundo Castelli 

(2001), o ritmo de avanço da produção industrial aumentava em larga escala e as 

indústrias, mesmo com as abusivas jornadas de trabalho, passavam a exigir cada 

vez mais mão-de-obra, o que resultou em uma concentração excessiva da 

população para as cidades.   

A poluição do ar, visual, sonora, das águas e do solo acabaram 

sobrecarregando a população urbana que começou a diminuir seu rendimento no 

trabalho. Diante desta situação, a existência de um tempo livre para a prática do 

lazer passou a ser prioritária para a classe operária da sociedade pós-industrial. E os 

próprios trabalhadores passaram, então, a reivindicar seus direitos, como a 

diminuição da jornada de trabalho, fim de semana livre, férias anuais remuneradas e 

redução de idade para a aposentadoria.  

Mesmo tendo sido conquistado como um direito, o entendimento do tempo 

livre e da sua necessidade é uma questão que permanece até os presentes dias, 

principalmente nas áreas comerciais e empresariais. De Masi (2000) relata que 

muitos empresários ainda não compreendem a real necessidade deste tempo e que 

alguns o consideram uma pura heresia, diante desta consideração o autor a 

contrapõe apenas com uma pergunta: se não houver tempo livre quando e quem vai 

consumir os produtos produzidos por tais empresas?  

O que o autor visa com este questionamento é ressaltar a importância 

econômica do tempo livre, que muitas vezes se traduz também em um tempo de 

consumo, fundamental para manutenção do ciclo econômico.  

De Masi (2000) também afirma que trabalho não é tudo. Não na tentativa de 

sobrepor o tempo livre ao trabalho, mas sim na tentativa de não minorá-lo. O autor 

objetiva demonstrar a importância do tempo livre, pois é estimado que a quantidade 

de tempo livre que, uma pessoa que trabalha durante 40 anos e se aposenta com 60 

anos de idade, irá dispor ao longo de sua vida seja quase a mesma quantidade do 

tempo que ela irá, durante toda a sua vida, dedicar ao trabalho, ao sono e as 

obrigações religiosas, familiares e sociais somados. Ou seja, a quantidade de tempo 

livre é muito grande e por isso o autor ressalta a sua importância e alerta para que a 

sociedade não enfatize apenas o trabalho.  

Pois, esta ênfase dada ao trabalho pela sociedade, se reflete de forma muito 

prejudicial durante a adaptação do indivíduo ao período da aposentadoria. Ao impor 
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uma dimensão central ao trabalho, mede-se o valor do indivíduo pelas funções 

laborais que ele realiza, fazendo com que, o ingresso na aposentadoria seja 

caracterizado pela entrada em um ciclo onde não se tem motivações e nem 

reconhecimento social. Desta forma é muito importante que a sociedade se 

conscientize da importância do tempo livre e comece a enxergá-lo como um tempo 

merecido e que oferece a oportunidade de diversas realizações, principalmente para 

a terceira idade, que através do lazer pode resgatar o convívio social e integrar-se 

socialmente de novo. 

Como conseqüência dos processos de conquista do tempo livre, legalização 

dos direitos trabalhistas, industrialização e urbanização, obteve-se o crescimento e 

valorização do lazer. Segundo Dumazedier tal crescimento e valorização do lazer 

fizeram com que atualmente alguns tipos de bens e serviços de lazer sejam 

submetidos às mesmas leis de mercado a que os outros bens e serviços estão 

submetidos, o que pode trazer graves problemas para o desenvolvimento social e 

cultural da sociedade no que diz respeito à igualdade de acesso a esses serviços, 

ocasionando a segregação do acesso ao lazer.  

De acordo com Camargo (2000), a renda, a escolaridade, o sexo, o local de 

moradia e a faixa etária são os fatores determinantes para a segregação de públicos 

no acesso a determinados tipos de lazer, como o lazer físico-esportivo, o artístico, o 

intelectual e o turístico. O autor afirma que: 

 
 

Esses fatores, já analisados em diversas oportunidades, operam dentro da 
mesma lógica observável no acesso a bens e serviços como habitação e 
saúde,quando se concretizam sob a forma de bens materiais ou quando a 
sua realização implica gastos, seja de implantação, seja de acesso. 
(CAMARGO, 2000. p. 259) 
 

  

Percebe-se assim, que nem todos os tipos de lazer estão disponíveis da 

mesma forma para todos os grupos sociais, este acesso é prejudicado na maioria 

das vezes pelo fator renda, mas nem sempre é esse o determinante, como por 

exemplo, no caso da terceira idade onde o fator de exclusão é a faixa etária e as 

limitações advindas com a mesma.  
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No que tange o campo da conceituação do lazer o sociólogo francês 

Dumazedier o define como: 

 

Um conjunto de ocupação as quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 
ou, ainda para sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais”. 
(DUMAZEDIER, 1973. p.34) 
 

A visão de lazer para Dumazedier (1973) é a forma que o indivíduo procura 

para preencher as próprias necessidades do corpo e do espírito, em busca da auto-

satisfação. Para o autor existem diversos tipos de lazer, tais como: o lazer físico, 

artístico, manual, social e cultural, relacionados com o nível socioeconômico e 

político-cultural de cada sociedade. Segundo Dumazedier, o lazer é derivado de uma 

livre escolha do indivíduo, buscando atingir a sua realização pessoal, sem objetivar 

fins lucrativos. 

Marcellino (2002) ressalta mais uma área fundamental de tipo de lazer, o 

lazer turístico. Em relação a esta área, esse autor aponta como os anseios mais 

presentes nos interesses turísticos a quebra da rotina temporal e espacial, pela 

busca de novas paisagens, de novas pessoas e costumes que são advindos através 

de passeios e viagens.    

São explicados por Camargo (2008) os diversos tipos de lazer, como: 

 

• Lazer físico: é o lazer dedicado as atividades físicas como caminhadas, 

ginástica, esporte  e  atividades correlatas, onde  o  denominador  

comum destas atividades é o desejo de exercita-se fisicamente, 

colocar-se em forma. 

• Lazer manual: são as atividades ligadas ao prazer de manipular, 

explorar e transformar a natureza, pois as mãos são fonte de 

expressão de transformação de coisas e não apenas fonte de 

expressões gestuais. Como exemplo, tem-se, criação de plantas, de 

animais domésticos, montagem e consertos de aparelhos de utilidades 

em geral, o crochê, o tricô, dentre outros. 

• Lazer artístico: entende-se habitualmente como atividades artísticas a 

prática e a assistência de todas as formas de cultura erudita 
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conceituadas como arte, tais como cinema, teatro, literatura, artes 

plásticas e etc. 

• Lazer intelectual: por meio de consulta especializada, dos meios de 

difusão eletrônica ou por conversa aparentemente banal com os 

amigos o indivíduo exercita a satisfação da curiosidade intelectual e do 

conhecimento. 

• Lazer associativo: fala-se em atividades associativas de lazer, para 

exprimir o interesse cultural centrado no contato com as pessoas. 

Essas atividades vão desde as formas de semilazer domésticos, como 

jogos e passeios com a família, visitas a parentes e amigos, até 

freqüência a grupos e associações culturais. 

• Lazer turístico: esta atividade de lazer consiste em poder alterar a 

rotina cotidiana para conhecer novos lugares e novas formas de vidas, 

pelas viagens e excursões.           

 

De todas as atividades de lazer, de acordo com Camargo (2008) o turismo é 

sem dúvidas a que provoca mais ansiedade nos indivíduos, pois este gênero de 

atividade conjuga ao mesmo tempo mudança de paisagem, de ritmo e de estilo de 

vida, onde geralmente se utiliza o tempo nobre de férias e fins de semana para isso, 

além de lidar com questões lúdicas e subjetivas do ser humano.  

Para Marcellino (2002), o turismo como atividade de lazer envolve três 

dimensões: imaginação (expectativa), ação (experiência) e recordação (memória). O 

imaginário seria antes da viagem um momento no qual os indivíduos procuram 

informações, fotos, folhetos, vídeos e tudo que lhes permitam um referencial para 

gozar a sua viagem antecipadamente. A ação seria o real, a viagem sendo 

concretizada, ou seja, é a ruptura com o cotidiano e a vivência com novas situações 

comparadas daquelas experimentadas no dia-a-dia. Já a recordação seria um 

prolongamento da viagem, das imagens e sensações vivenciadas no local. Esse 

momento é propício para que o indivíduo extrapole o seu nível individual e socialize-

se com os amigos e familiares, compartilhando as experiências vividas, mostrando 

fotos, vídeos. 
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Ainda de acordo com Marcellino (2002, p. 74): 

 

Longe de ser considerado simplesmente uma futilidade, ou ‘um desfile 
superficial por lugares diferentes’, o turismo pode e deve ser entendido 
como uma atividade cultural de lazer, oportunidade de conhecimento, de 
enriquecimento da sensibilidade, de percepção social e experiências 
sugestivas.  

 

 

Para Fromer e Vieira (2003), o lazer é um fenômeno contemporâneo, assim 

como o turismo. Para essas autoras, as atividades de lazer foram reflexos das 

sociedades industriais e relacionadas ao surgimento da regularização e legalização 

do tempo livre. 

As autoras referidas ressaltam que no decorrer dos anos, os avanços 

tecnológicos, a regulamentação das leis trabalhistas e as permanentes 

transformações conjunturais em nível mundial resultaram na redução das jornadas 

de trabalho, provocando assim uma amplitude do tempo liberado, e 

conseqüentemente, do tempo livre. Para elas, o lazer é uma dimensão da vida 

humana que sucede unicamente no transcorrer do tempo livre e baseia-se na livre 

escolha das suas atividades, de acordo com o seu interesse individual. 

 Sendo o tempo livre primordial para a prática do lazer, Barretto (1995) afirma 

que duas distinções precisam ser feitas a respeito. Primeiramente o tempo livre 

precisa ser diferenciado do tempo do desempregado, pois o tempo livre implica a 

existência de um tempo de trabalho. E é preciso também diferenciar o tempo livre do 

lazer, pois este tempo não é preenchido necessariamente apenas com atividades de 

lazer, as pessoas podem dedicar-se no seu tempo livre a atividades políticas, 

cursos, atividades filantrópicas etc. 

 A terceira idade é um segmento que se encaixa nas características acima 

citadas, pois, dispõem de um tempo livre que não é de desemprego, sendo esse 

tempo de uma inatividade remunerada, pois já prestaram anteriormente seus 

serviços à sociedade através do trabalho e apesar de gastarem parte do seu tempo 

livre com outras atividades, ainda resta tempo livre disponível para a prática do lazer. 

Dumazedier (2008) confirma esta análise ao afirmar que “[...] é o lazer que constitui 

o conjunto de atividades mais extenso e mais significativo desta idade [...]”.    
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 Além disso, o autor ressalta a importância que as práticas de lazer 

proporcionam ao idoso. 

 

É através da prática destas atividades e através dos valores 
correspondentes que as probabilidades de realização pessoal da terceira 
idade são mais fortes. (DUMAZEDIER, 1974, p. 114) 

 

 Pode-se então perceber que a terceira idade pode ser muito beneficiada pela 

prática de atividades de lazer e, além disso, é um público ideal para esta prática, 

pois possui dois fatores fundamentais, tempo livre e renda, principalmente para o 

turismo que é uma das práticas de lazer mais desejadas e mais ricas, pois é 

considerada uma ocasião que possibilita a prática de todos os tipos de lazer.  

 No próximo item seguem algumas considerações sobre o fenômeno do 

turismo como atividade de lazer e seus conceitos.  

 

3.2 TURISMO 
 

As viagens estruturadas com o objetivo de lazer são relativamente recentes, 

sendo iniciadas no final do século XIX, pois de acordo com Dias e Aguiar (2002), as 

viagens existem desde quando começaram a se formar as primeiras sociedades. 

Sendo estas motivadas por razões de obtenção de alimentos, de busca de regiões 

mais favorecidas para o cultivo, ou por outros motivos, como políticos, econômicos, 

sociais, culturais e esportivos. 

Dias (2003), afirma que os desdobramentos econômicos das viagens 

realizadas por motivos terapêuticos, religiosos, culturais, esportivos ou para 

participação em feiras já eram conhecidos desde a antiguidade pelos gregos e 

romanos e por toda a idade média. Contudo, foi no início do século XIX que surgiu o 

termo turismo, e a partir daí pode-se afirmar que foi possível distinguir e agrupar um 

conjunto de atividades que antes do uso desse termo eram conhecidas por outros 

nomes.  

O turismo organizado na forma que conhecemos hoje tem como marco o 

lançamento por Thomas Cook, do primeiro pacote de turismo em 1841. A elaboração 

da viagem completa incluía transporte, acomodação e atividades programadas em 

um determinado destino – o verdadeiro produto turístico. Desta forma ele introduziu 

um novo conceito – “férias” – contribuindo mais do que qualquer outro empresário do 
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ramo, para mudar a imagem das viagens de uma atividade obrigatória, necessária, 

de uma tarefa voltada para a educação, para uma viagem prazerosa vista como uma 

forma de entretenimento e prática de lazer. (LICKORISH; JENKINS; 2000)   

Entretanto, ainda de acordo com os referidos autores, antes da década de 

1950, o turismo ainda era um tipo de indústria fragmentada, pois os hotéis, 

operadores de transporte, agências de viagens e operadoras de turismo tendiam a 

trabalhar de formas independentes entre si. À partir de meados da década de 1950, 

com o aumento no número de agências-operadoras, notou-se uma mudança na 

natureza da atividade, surgindo uma indústria voltada para férias e viagens 

oferecendo serviços mais integrados.  

Durante o período pós Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores 

conseguem uma série de conquistas econômicas e sociais nos países onde se 

consolida e se produz o desenvolvimento industrial, permitindo desta forma que se 

desenvolvesse o turismo de massas. As principais conquistas obtidas que 

alavancaram o turismo de massa foram, a redução da jornada de trabalho, o direito a 

férias remuneradas, a livre circulação das pessoas, os avanços técnicos e 

comerciais dos transportes e a “democratização” dos seus preços e a 

“industrialização” maciça dos pacotes turísticos que ofereciam todos os serviços 

inclusos em um mesmo preço econômico e competitivo. (MONTEJANO, 2001) 

Para Barretto (1995) o turismo pode ser de massas ou de minorias, 

considerando-se o volume da demanda, segmentando assim o mercado. Ela explica 

que “[...] este critério não se refere ao número de pessoas que viajam em 

determinada ocasião, mas sim ao número de pessoas que habitualmente demanda 

certo tipo de serviço.” (BARRETTO, 1995, p.18). Por exemplo, um grupo de 5 

pessoas indo para a Disneylandia está realizando turismo de massa, enquanto que 

30 pessoas viajando para visitar um templo tibetano estão fazendo turismo de 

minorias. O turismo de minorias também é conhecido como turismo de elite ou de 

luxo.    

 O turismo obteve um avanço em seu crescimento muito rápido. Tal 

crescimento foi responsável pela criação de órgãos ligados ao turismo, como a 

Organização Mundial do Turismo – OMT, criado em Madri, no ano de 1974. 
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 É constatado que a atividade turística ao decorrer destes anos, atingiu um 

elevado nível de importância na economia mundial. Montejano (2001; p.6) afirma 

que: 

 
O fenômeno turístico tem uma incidência de primeira ordem na vida            
econômica das sociedades, já que é uma fonte de ingressos -divisas -  
básica para equilibrar as economias dos países em desenvolvimento 
e crescimento, como os países árabes do mediterrâneo, ao mesmo 
tempo que permite aos países industrializados, consolidar sua 
posição econômica, como é o caso da França.    
 
 

 De acordo com Sancho (2005) as divisas advindas do turismo não constituem 

apenas uma fonte de entrada para as empresas ou pessoas vinculadas diretamente 

à atividade turística, essa entrada beneficia também os demais setores da economia 

pelo chamado “efeito multiplicador”. O autor explica que as rendas destinadas aos 

gastos turísticos fluem para outras empresas, pois as empresas da indústria turística 

utilizam estas entradas para repor seus estoques, renovar seus materiais, seus 

mobiliários, pagar salários, impostos, fornecedores, impostos, taxas, contas de água, 

luz, água, seguros, etc. Caracterizando-se assim um evidente repartir de renda, 

onde se reinveste uma parte da mesma na própria economia local, enquanto outra 

parte pode sair das fronteiras da economia local, sendo destinada a importação. 

  Segundo Dias e Aguiar (2002), no período entre as duas grandes guerras 

mundiais do século XX aumentou o interesse das universidades pelo turismo, pois, o 

desenvolvimento da atividade turística e seus reflexos econômicos e sociais 

começaram a despertar a necessidade e o interesse de estudiosos em entender e 

explicar melhor este fenômeno. Vários economistas europeus publicaram, nesse 

período, alguns trabalhos sobre o tema, como a chamada escola de Berlim, com 

autores como Glucksmann, Schiwnck e Bormann. A partir disto, ocorreu um amplo 

debate acadêmico sobre o que é o turismo, com vários autores apresentando suas 

definições.  

Para Glucksmann, turismo é “a ocupação do espaço por outras pessoas que 

afluem a um lugar onde não possuem lugar fixo ou residência”. (apud DIAS; 

AGUIAR, 2002, p.23) 

Bormann (apud DIAS; AGUIAR, 2002, p.23) não se prende apenas ao fator do 

deslocamento, definindo o turismo como “o conjunto de viagens cujo objetivo é o 

prazer, motivos comerciais, ou profissionais ou outros análogos e durante os quais a 

ausência da residência habitual é temporária”.  
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No final do século XX, Fuster (1997), define que o turismo consiste em uma 

atividade muito abrangente como, o conjunto de turistas, as relações e 

conseqüências de suas viagens, os equipamentos receptivos, as agências de 

viagens, os transportes, entretenimentos, as organizações privadas e públicas, que 

buscam promover a infra-estrutura e a expansão da atividade, levando em conta os 

efeitos positivos e negativos que atuam sobre a sociedade que o recebe. O autor 

também afirma que as viagens turísticas podem ser classificadas pela duração, e 

que o excursionista seria então, aquele que realiza uma viagem que dura menos de 

24 horas e que ocorre geralmente, nos finais de semana.  

Tendo em vista a conceituação de Fuster, pode-se perceber a evolução desta 

comparada às do início do século XX. A abordagem feita por Fuster não engloba 

apenas fatores de deslocamentos e econômicos, mas também fatores sociais, de 

impactos ambientais e do trade turístico.  

Conforme ressalta Beni (2001), existem três tendências de definição para o 

turismo: econômico, técnico, e holístico. O econômico, apenas reconhece as 

implantações econômicas ou empresariais do turismo, ou seja, seu objetivo é 

procurar identificar o tipo de produção e as empresas que atuam no setor turístico na 

economia. O técnico conceitua o turista e o excursionista de uma forma geral, 

objetivando a distribuição do produto ao consumidor, existindo uma semelhança 

entre a produção e a distribuição do mesmo. Esse produto é passado diretamente 

do produtor para o consumidor. As definições holísticas procuram abranger o turismo 

como um todo, baseiam-se no reconhecimento das condições das viagens, do 

comportamento do viajante, da origem da viagem, do tempo de permanência no 

local, dentre outros fatores que envolvem o fenômeno do turismo. 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) define o turismo como "as 

atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares 

distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, 

com fins de lazer, negócios e outros”. Caracterizando-se a atividade turística 

multidisciplinar ressaltando seus aspectos de deslocamento, estadia e motivações 

das viagens. 

Fromer e Vieira (2003) afirmam que a definição do turismo é complexa, pois 

sua ação se reflete na imaginação e no dia-a-dia de diversas pessoas, em diferentes 

localidades. Elas destacam que sua matéria-prima é formada por bens tangíveis 

(infra-estrutura e os equipamentos que permitem que as viagens sejam realizadas) e 
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intangíveis (sonho ou desejo de cada um). No entanto, as autoras esclarecem que 

apesar do turismo abranger o consumo de bens bastante concretos (hotel, 

transporte, alimentação, dentre outros), a fundamental particularidade do produto 

turístico, vem de sua imaterialidade, que é a consumação do sonho da viagem na 

expectativa que essa compra possa proporcionar. 

 O turismo é tido como uma das mais nobres atividades de lazer. A prática da 

atividade turística na sociedade atual é identificada muitas vezes como uma fonte 

para se obter prestígio e status social, porém, o alto custo das viagens restringe o 

acesso de determinados grupos a esta atividade, além do custo há também certas 

limitações enfrentadas por grupos sociais, como os deficientes físicos e a terceira 

idade, que os exclui da atividade turística tradicional, como visto anteriormente, 

quanto à segregação do acesso ao lazer. (CAMARGO, 2008) 

Além disso, o autor supracitado afirma que há um colonialismo cultural 

inerente a atividade turística tradicional, uma padronização comportamental e de 

consumo ocasionada pela visão economicista do turismo e que nem sempre traz 

benefícios para as localidades visitadas.  

Visando intervir nos custos das viagens e promover um turismo que seja 

acessível para todos e estimulando uma nova visão e prática da atividade turística, 

onde prevalecem os preceitos de desenvolvimento local, trocas culturais, integração 

e inclusão social de minorias excluídas, surge o movimento do turismo social, já 

mencionado no capítulo anterior. Este segmento turístico será analisado no próximo 

item, para que se entendam melhor seus princípios e práticas que são baseados na 

inclusão social através do turismo e lazer, seus benefícios e sua relação direta com 

a prática da inclusão social da terceira idade. 

 

3.3 TURISMO SOCIAL 
 

 O turismo social é um segmento turístico que tem sua origem diretamente 

relacionada às lutas e conquistas dos direitos trabalhistas das classes operárias 

durante a revolução industrial, principalmente no que diz respeito ao direito ao 

descanso remunerado e a valorização do lazer. Para que se entenda melhor como 

se iniciou essa modalidade turística, que permanece até os dias de hoje em plena 

atividade, faz-se necessário uma explanação de seu histórico e evolução.    
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3.3.1 Histórico do Turismo Social 
  

Durante o século XVIII, na Inglaterra, deu-se início a Revolução Industrial e 

junto com ela surge uma nova realidade de trabalho em que o tempo para o lazer 

não estava previsto. No início os operários trabalhavam uma média de 16 horas por 

dia, com direito a 30 minutos de descanso, que deveriam ser preenchidos com 

almoço e limpeza das máquinas. Com o decorrer dos anos, já no século XIX, 

algumas mudanças foram sendo realizadas a favor dos operários. Porém, ainda em 

1870, os efeitos da Revolução Industrial se resumiam apenas a incrementos no 

salário, jornadas de trabalho mais curtas (57 horas semanais), dentre outros, 

estando ainda muito longe do ideal. (DIAS, 2003)  

No ano de 1872 no Reino Unido, foi promulgada a primeira lei relacionada 

com o direito de férias, fato que, no entanto, não foi sinônimo de grande 

repercussão. No início do século XX, algumas empresas alemãs, suíças e 

finlandesas começaram a conceder de três a cinco dias de férias para seus 

funcionários, representando nesse momento uma conquista significativa para os 

Sindicatos Trabalhistas que desde o início da Revolução Industrial reivindicavam por 

meio de muita luta e revoluções melhorias nas condições de trabalho e seus direitos 

trabalhistas. (ibidem, 2003) 

Contudo, de acordo com Dias (2003) foi na assinatura do Tratado de 

Versalhes (1919), documento que formalizou o fim da Primeira Guerra Mundial, que 

se incluiu o direito as férias remuneradas aos trabalhadores, tornando-se legislação 

ordinária em diversos países.   

A instituição das férias remuneradas apresentou-se como uma nova variável 

na vida de uma sociedade que não compreendia como usufruí-la, pois durante 

décadas permaneceu distante de seu cotidiano a liberdade de planejar um período 

de suas vidas liberto, sem vínculos com a produção industrial.   

Diante dessa inexperiência coletiva e visando às novas possibilidades, os 

regimes totalitários europeus do período entre - guerras (décadas de 1920 e 1930) – 

fascismo na Itália e nazismo na Alemanha – “ criaram organizações que tinham o 

objetivo explícito de orientar o uso do tempo livre dos trabalhadores com atividades 

dirigidas e sob controle do Estado”. (DIAS, 2003, p.177) 

De acordo com Falcão (2006), é neste momento que tem início o movimento 

do Turismo Social, pois é durante este período, que os sindicatos e associações não 
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governamentais em parceria com governos totalitaristas iniciam a criação de infra-

estrutura e incentivos para que os trabalhadores de baixa renda fizessem turismo em 

grupo.  

Essa política foi inaugurada pela Itália fascista, em 1925. Mussolini funda 

nesse ano a Opera Nazionale Dopolavoro, serviço destinado a organizar o tempo 

livre e as férias dos trabalhadores. Eram promovidas excursões, passeios a pé ou 

em bicicleta com destino às praias, acampamentos de verão e zonas históricas. 

(FALCÃO, 2006) 

Em 1933, o partido nazista toma o poder na Alemanha, e em 14 de novembro 

deste mesmo ano, cria o programa Kraft-Durch-Freude – KDF (em português, A 

Força da Alegria). A KDF, em primeiro lugar servia como um instrumento de 

propaganda para modificar a consciência do indivíduo e em segundo lugar como um 

instrumento capaz de produzir uma mudança real na situação industrial, política e 

social do país. Assim como a OND (Opera Nazionale Dopolavoro) a KDF promovia 

viagens a custos baixos comparados ao normal, no entanto não restringia seus 

objetivos apenas à organização do tempo livre dos trabalhadores ou organização 

turística era utilizada como uma ferramenta para conter levantamentos ou agitações 

sociais, segundo Knebel (1974) era como se fosse distribuída uma ração de alegria 

em forma de consumo turístico. (DIAS, 2003) 

Segundo Falcão (2006), a prática do turismo para as camadas populares 

começou a ser mais e melhor difundida após a Convenção da Organização Social 

Internacional do Trabalho (1936), quando foram regulamentadas as férias 

remuneradas e constitui-se em legislação inovadora em mais de 40 países, 

propagando assim a expectativa por viagens entre as massas trabalhadoras. 

O turismo social no formato que é praticado em quase todo o mundo surgiu 

um pouco antes da Segunda Guerra mundial. Em 1936, foi criada na França  a 

primeira Secretaria do Lazer em âmbito Governamental. Na ocasião o governo 

Francês declarou:  

 
 
Em um país democrático não se podem paramilitarizar os lazeres, as 
distrações e os prazeres das massas populares, nem transformar a alegria, 
habilmente distribuída, em um meio de fazer a população não pensar. Nós 
desejamos que o operário, o agricultor e o empregado encontrem no lazer a 
desvinculação, em termos de pressupostos básicos, do turismo social da 
mobilização política partidária, como se estabelecera em seus primórdios 
(FALCÃO, 2006, p.129) 
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O conceito de turismo social, que será abordado a diante no trabalho, surgiu 

na França, estimulado pela criação da Tourisme-Vacances pour tous (1937), uma 

entidade que foi dirigida por trabalhadores. Ainda na década de 30, surgiu em 

Portugal a Fundação Nacional para a Alegria do Trabalho, entidade de subsídios às 

ações turísticas coletivas. (FALCÃO, 2006) 

Na Bélgica, em Bruxelas, em 7 de junho de 1963, se estabeleceu o Bureau 

International du Tourisme Social (BITS), com a finalidade de progredir o 

desenvolvimento do turismo social dentro de marcos institucionais, direcionando as 

atividades turísticas de seus membros e orientando-os sobre qualquer tipo de 

assunto correspondentes ao progresso do turismo social no mundo.  

 A assembléia geral do BITS, com objetivo de adotar uma linha de 

pensamento ampla e dinâmica, optou por adquirir um texto de referência para 

realizar as suas ações, este foi denominado: Carta de Viena.  

 A Carta de Viena apresenta o turismo como um fato social fundamental dos 

tempos atuais. Ela solicita a todos os agentes do turismo mundial, em particular os 

do turismo social, objetivando que a prática do turismo seja acessível a todos. 

(JOLIN, 2003) 

Em meados dos anos 80 com a crise das finanças públicas, a queda das 

subvenções, as expectativas expressas pelas clientelas mais diversificadas, fizeram 

com que os responsáveis pelo turismo social recorressem a novos métodos de 

gestão, com intuito de utilizar estratégias de marketing, rever sua oferta de serviços 

e o conteúdo da experiência turística proposta. Esses fatos levaram a evolução do 

conceito do turismo social. 

Em 1996, foi adotado pelo BITS um novo texto de referência, com o objetivo 

de definir o conceito de Turismo Social em vista dos novos desenvolvimentos. Este 

texto é conhecido como Declaração de Montreal: para uma visão humanista e social 

do turismo. O texto trata das ambições do turismo social diante dos desafios da 

exclusão e da integração, e entende-se neste sentido, como uma continuação da 

Carta de Viena, contudo propondo novos valores. Não se trata de uma nova 

intenção. No entanto, a meta está agora expressa em constituir uma real 

contribuição ao conceito de Turismo Social. (FALCÃO, 2006) 

 O acesso ao turismo passa a não se referir somente aos grupos de 

visitantes, mas também aos visitados, que além de ter acesso aos seus recursos 

turísticos, devem ter também acesso aos benefícios do turismo. Implantando uma 
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relação de solidariedade entre o turista e as populações que o acolhem e tendo 

como finalidade um desenvolvimento durável e sustentável. Hoje as questões de 

equidade e solidariedade para com as comunidades anfitriãs ampliaram a noção de 

turismo social para um conceito de “turismo para todos”, permitindo uma reflexão 

sobre as diferenças entre o turismo social – para todos, de desenvolvimento – e o 

turismo de massa – comercial. (ibidem, 2006). 

As principais diferenças entre o turismo tradicional (de massa) e o turismo do 

desenvolvimento (para todos), para Falcão (2006), são diversas, tais como: na 

atividade turística tradicional o turista se isola e no turismo do desenvolvimento o 

turista é estimulado a se integrar com a cultura local. No turismo tradicional há a 

concentração dos benefícios muitas vezes em detrimento da população local, no 

turismo de desenvolvimento há a distribuição destes benefícios para a população 

local. O primeiro modelo de turismo limita-se a entrada de receita já no segundo a 

entrada de receita gera riquezas. 

No turismo tradicional a comunidade está a serviço do turismo e no turismo do 

desenvolvimento é o turismo que está a serviço da comunidade obtendo seus 

benefícios. No primeiro o turista apenas consome, no segundo o turista é levado ao 

aprendizado. E no que diz respeito ao crescimento, o turismo tradicional não tem 

limites e já o turismo do desenvolvimento limita o crescimento em prol do bem-estar 

da população e dos recursos locais. 

 Observa-se que o turismo social diferencia-se em diversos aspectos do 

turismo de massa, que na maioria das vezes deixa de lado as questões relacionadas 

à conservação do meio ambiente físico e humano visitado. 

O Código Mundial de Ética do turismo, adotado pela OMT, também reconhece 

a importância do turismo social, como pode ser atestado em seu Artigo 7, que trata 

do Direito do Turismo: 

 

Artigo 7- Direito do Turismo 
7.1 A possibilidade do acesso, direta e pessoalmente, ao descobrimento 
das riquezas do planeta constitui um direito igualmente aberto a todos os 
habitantes do mundo; a participação cada vez mais ampla no turismo 
nacional e internacional deve ser considerada como uma das melhores 
expressões possíveis de crescimento contínuo do tempo livre, e não deve 
ser impedida. 
7.2 O direito ao turismo para todos deve versar como resultado do tempo 
livre, e especialmente, do direito a uma limitação razoável da duração do 
trabalho a das férias remuneradas periódicas garantindo pelo artigo 24 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo artigo 7.1 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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7.3 O Turismo Social, e em especial o turismo associativo, que permite o 
acesso de grande numero de pessoas ao lazer, às viagens e as férias, 
deve ser desenvolvido com o apoio das autoridades públicas. 
7.4 O turismo familiar, juvenil e estudantil, de pessoas maiores e 
deficientes deve ser estimulado e facilitado. 

 

 

3.3.2 Conceituações de Turismo Social 
 

 O turismo social surgiu na primeira metade do século XX na Europa em um 

contexto de reinvidicações trabalhistas das organizações operárias. Inicialmente esta 

modalidade de turismo visava proporcionar a prática da atividade turística apenas 

aos grupos de trabalhadores, porém, ao longo dos anos esta forma de turismo 

obteve amplitudes, abrangendo outros grupos sociais que também possuem 

dificuldades de praticar o turismo. 

De acordo com as conceituações encontradas para o turismo social, essas 

em sua maioria apresentam-no comumente como uma alternativa de proporcionar às 

minorias sociais o acesso aos serviços da atividade turística, por meio de subsídios 

governamentais, entidades sociais ou tarifas reduzidas no que se refere aos 

serviços, como: hotéis, albergues, clubes, associações e pacotes turísticos, além de 

políticas que incentivam aos empregadores a liberarem as férias dos seus 

funcionários em épocas que correspondam à baixa estação do mercado turístico 

para assim, facilitar o acesso a essa atividade. 

No segundo Congresso de turismo social (1959), em Viena e Salzburgo, 

Hunziker (apud DIAS, 2003, p.180) afirmou que “o turismo social é praticado por 

grupos de baixa renda possibilitado e facilitado por serviços totalmente separados, 

portando, facilmente reconhecíveis” e Poplimont (apud DIAS, 2003, p.180) seguindo 

essa mesma linha de pensamento afirma que, “turismo social é praticado por 

aqueles que não poderiam pagar os custos sem uma intervenção social, isto é, sem 

assistência de uma associação à qual o indivíduo pertence”.  

Três características comuns são apontadas por Goeldner, Ritchie e Macintosh 

(2002, apud DIAS, 2003) em relação ao turismo social: os meios limitados do 

indivíduo para viajar, o fato de o turismo social ser subsidiado pelo Estado e por 

autoridades locais como, empregadores, sindicatos, clubes ou associações e o fato 

de envolver viagens para fora do local normal de residência, preferencialmente para 
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um ambiente diferente, que pode estar dentro de seu país ou, às vezes, em um país 

próximo. 

Pode-se então compreender o turismo social como um segmento que oferece 

facilidades por intermédio de serviços subsidiados, para beneficiar algumas minorias 

sociais excluídas, proporcionando economia, segurança e comodidade, favorecendo 

assim os grupos que não conseguem praticar a atividade turística tradicional.  

 

O Bureau Internacional du Tourisme Social – BITS – conceitua  o turismo 

social como: 

 

O conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no turismo 
das camadas sociais menos favorecidas, participação que se torna 
possível ou é facilitada por medidas de caráter bem definidas, mas que 
implicam um predomínio da idéia de serviço e não de lucro. (apud DIAS, 
2003) 
 
 

O termo social nesta definição apresenta conceituação no sentido de 

expressar o bem-estar social, ou seja, consiste na emancipação para o turismo de 

grupos cujo poder aquisitivo não lhes permitiria, em condições normais, o acesso ao 

produto turístico. (SESC, 2009) 

As definições de turismo social caracterizam-no como uma forma especial de 

turismo, que deve desenvolver-se para ajudar algumas parcelas de indivíduos 

excluídos socialmente. Pois o turismo tradicional é restrito às pessoas que podem 

pagar, ou seja, àquelas que possuem rendimento a mais para usufruir os serviços de 

recreação e turismo, ficando fora dessas possibilidades uma grande parte da 

população, apresentando-se o turismo social como recurso programático para 

resolver essas carências. (BULLÓN, apud DIAS, 2003) 

O turismo social é considerado uma atividade de identidade própria que se 

distingue do turismo comercial, isso porque conta com recursos facilitadores na 

promoção do acesso ao turismo a grupos específicos como, os jovens, os 

estudantes, os trabalhadores, as pessoas com deficiência e os idosos. Dentre esses 

recursos que facilitam o acesso a prática da atividade turística, Cunha (2001) 

aponta: 

 

• Preço: os preços são inferiores quando comparado com o turismo comercial, 

a diferença é subsidiada pelas organizações e entidades que a promovem; 
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• Subvenção: apoio financeiro prestado pelo estado, por sindicatos ou por 

empresas que viabilizam esse tipo de turismo; 

• Ausência de fim lucrativo: o turismo social é uma atividade que não visa obter 

lucros, portanto qualquer iniciativa que privilegie o retorno econômico 

contraria seus princípios fundamentais. No turismo comercial a obtenção do 

lucro é a sua principal motivação; 

• Concepção de instalações: a diferença entre o turismo social e o comercial se 

torna visível neste aspecto, pois o primeiro possui a preocupação de criação 

de espaços de sociabilidade e adaptação às necessidades de cada grupo: 

famílias, pessoas com deficiência, jovens e idosos, já no turismo comercial, o 

alojamento é concebido para uma utilização individual dos serviços; 

• Localização: no turismo social, a escolha do local pode ser determinada por 

razões de oportunidade, de desenvolvimento regional ou por razões culturais 

e sociais, já no turismo comercial essa concepção é diferente, pois neste, o 

fator primordial está na localização da melhor área para ocasionar assim uma 

maior procura dos clientes; 

• Animação: no turismo social, a animação possui caráter sociocultural, ou seja, 

possui a finalidade de consentir a cada participante o desenvolvimento da sua 

personalidade, seus gostos, compreender melhor os outros e aumentar o seu 

grau cultural, já no comercial seu objetivo é atrair a clientela e a satisfação 

dos mesmos; 

• Integração local: sendo ele de caráter social, se preocupa mais com questões 

relacionadas com o desemprego, desigualdade social, com a utilização dos 

recursos locais, já no comercial essa pode ser ou não um motivo de 

preocupação. 

 

De acordo com Dias (2003) o turismo social se inclui no contexto das políticas 

sociais do Estado, colocando-o num planejamento, e mantendo-se por meio de 

subsídios diretos ou através de incentivos de setores privados. Esses podem ser 

direcionados a colaborar na criação de colônias de férias pagas pelas empresas, 

associações patronais, sindicatos e organizações públicas. O Estado deve ser o 

principal promotor dessa modalidade de turismo e projetá-lo como fator efetivo de 

benefício social.  
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O turismo social é definido por Andrade (1992, p.83) como, “a forma especial 

de viagem, hospedagem, alimentação e lazer, organizada para pessoas de camadas 

sociais cujas rendas, sem ajuda de terceiros, não lhes permitiriam a programação.” 

As colônias de férias de propriedade de entidade de classe ou de empresas, e 

albergues que são auxiliados por recursos procedentes do Estado ou de fundos 

especiais, são as acomodações mais utilizadas por este tipo de turismo, de acordo 

com o autor. 

O Observatório de Inovação do Turismo (2004) da Fundação Getúlio Vargas, 

define o turismo social como, “forma de turismo que amplia a inclusão social, pela 

utilização de meios, bens e serviços do arranjo produtivo do turismo, com 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais e culturais, proporcionando o 

exercício da cidadania”. (FALCÃO, 2006, p.134).  

Pode-se então perceber, de acordo com as abordagens feitas, que este 

segmento turístico apresenta-se com grande relevância na prática da inclusão social 

de grupos pertencentes às minorias sociais, como por exemplo, a terceira idade 

focada no presente trabalho.  
 

3.4 INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL 
 
 

 O conceito de Inclusão social é formulado em oposição ao conceito existente 

de exclusão social. Esse segundo termo tem sua criação relacionada à publicação 

do livro Les Exclus (1974), de autoria de Lenoir que mostra o modo francês de 

classificação social e a existência na sociedade de pessoas ou grupos 

desfavorecidos. A exclusão é a conseqüência da marginalização. O indivíduo se 

afasta aos poucos da sociedade através de rupturas consecutivas com os modelos 

impostos pela mesma. (SILVA, 2008) 

 O afastamento da sociedade é geralmente atribuído ao desfavorecimento 

econômico. Como o capitalismo é o sistema vigente na maior parte das sociedades 

atuais, atribuí-se, então, ao fator renda o motivo da exclusão ou inclusão social. 

Essa visão é simplista, pois não só o dinheiro é responsável pela exclusão. 
 

Tanto exclusão social como inclusão social não são conceitos analíticos. 
Estes são conceitos políticos, que foram introduzidos por motivos políticos 
[...] Como os conceitos de exclusão social e inclusão social são abrangentes 
e envolvem vários tipos de fenômenos, sua utilização acaba por deslocar do 
centro do debate a questão da pobreza. (BAVA, 2003, p.12) 
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 Não só a pobreza gera o afastamento da sociedade, as exclusões sociais 

existentes são de diversos tipos, Costa (1998), sugeriu que as exclusões sociais, 

devem ser definidas pelas suas causas específicas. O autor mencionado criou cinco 

perspectivas de exclusão social, as de ordem econômica, social, cultural, patológica  

e comportamentos auto-destrutivos. 

 Percebe-se que há, então, várias dimensões na exclusão social. A ordem 

econômica que é o fator mais comum a ser mencionado não é o único que pode 

afastar o indivíduo da sociedade, além das classes de baixa renda, são excluídos 

também aqueles que não conseguem se adaptar aos modelos atuais vigentes na 

sociedade e isso pode acontecer por diferenças de raça, gênero, deficiência física e 

mental e idade.  

 E como visto anteriormente, no caso da terceira idade a ordem econômica 

não é o fator causador da exclusão, mas sim o fato deste segmento não se encaixar 

nos valores cultuados pela sociedade atual, que são baseados nos moldes de 

beleza e vigor da juventude em detrimento do que é considerado antigo, fazendo 

com que esta parcela da sociedade seja excluída do convívio com o restante da 

sociedade, causando muitas vezes o seu isolamento. 

A inclusão social para autores como Sassaki (1997) deve ser tratada pela 

sociedade e pelo indivíduo que se encontra excluído. É em cada processo bilateral 

que soluções serão encontradas para que a inclusão seja realizada. 

 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais 
e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral 
no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 
parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 
equiparação de oportunidade para todos. (SASSAKI, 1997, p.3) 

 

 Essa linha de pensamento citada se contrapõe a autores que indicam que a 

sociedade sozinha não é capaz de realizar uma inclusão plena. A inclusão social 

que deve ser gerada para combater fatores excludentes e formar uma sociedade 

justa e igualitária, muitas vezes acaba se camuflando em forma de esmolas e 

favores que não levam a solução definitiva e sim a solução provisória. Yazbek (2001) 

enfatiza que a sociedade valoriza o dever moral de socorrer os excluídos, mas que 

ela não quer sofrer uma real transformação, não quer dar direitos iguais e sensação 
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de eqüidade a esses indivíduos. A autora destaca que a ajuda e a filantropia têm um 

caráter moral, e não político. Por essa visão percebe-se a necessidade da 

formulação de políticas públicas que consigam unir a motivação social de ajudar ao 

real direito que o indivíduo excluído deve adquirir. 

 É possível identificar a necessidade de políticas econômicas e sociais para a 

inclusão através do texto de Campo (2005):  

 
 

Os conceitos de exclusão e inclusão social ressaltam a forma pela qual os 
benefícios do desenvolvimento, as redes de integração social  e a 
participação política são distribuídos de maneira desigual. O enfoque 
multidimensional desses conceitos e sua ênfase nos processos social, 
político e econômico são inovações bem-vindas na análise da desigualdade 
social e na formulação de políticas econômicas e sociais. (CAMPO, 2005, 
p.33) 

 
 A criação de políticas públicas que protejam os excluídos devem ser feitas e 

cumpridas para afirmar a validade da  Constituição  Brasileira de 1988 que garante 

em seu artigo 5° O direito a Igualdade perante a le i sem distinção de qualquer 

natureza e em seu artigo 6° o direito ao lazer.  

 O estatuto do idoso é um exemplo de medida formulada, que assegura todas 

as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

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

dignidade.  

 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, p.2) 
 
 

 Esse é um dos exemplos de política adotada que visa à inclusão social da 

melhor idade. Seguindo o modelo do estatuto, o Ministério do Turismo criou em 2007 

uma política que incluísse no turismo a terceira idade. Os idosos têm acessos a 

pacotes de turismo formulado especialmente para atender as suas necessidades 

além de oferecer descontos de 50% para pessoas acima de 60 anos em qualquer 

meio de hospedagem cadastrado. 
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O Viaja Mais Melhor idade é uma iniciativa do Ministério do Turismo que 
facilita e estimula brasileiros acima de 60 anos a viajar pelo país na baixa 
ocupação. É uma oportunidade para conhecer mais a cultura, a natureza, a 
gastronomia e o povo que faz do Brasil este lugar maravilhoso. Além de 
promover a inclusão social dos idosos, o Viaja Mais  Melhor Idade fortalece 
o turismo interno e gera benefícios por todo o País.(VIAJA MAIS, 2008) 
 

  

 Fora do âmbito governamental vemos iniciativas como a do SESC e da ONG 

Instituto de Desenvolvimento para a Educação – IDE – que visam integrar 

socialmente pessoas que estejam potencialmente excluídas. As análises desses 

casos serão tratadas no próximo capítulo. 

 Iniciativas como estas e a iniciativa do Ministério do Turismo dão a atenção 

especial que os idosos necessitam nos aspectos sociais, econômicos, culturais e 

políticos. Suprir essas necessidades é conferir cidadania. Dessa forma, essas 

pessoas se sentirão elementos atuantes e participativos da sociedade, estando 

incluídas nos mesmos hábitos de lazer que desfrutam os demais cidadãos. 
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4   A TERCEIRA IDADE NO TURISMO 
 

 

O Código Mundial de Ética do Turismo da OMT, em seu Artigo 2, estabelece 

que: 

As atividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens e 
mulheres, devem tender a promover os direitos humanos e, especialmente, 
os particulares direitos dos grupos mais vulneráveis, especificamente as 
crianças, os idosos, as pessoas portadoras de necessidades especiais, as 
minorias étnicas e os povos autóctones. 

 

Ainda de acordo com os princípios enunciados no Código Mundial de Ética do 

Turismo, o Artigo 7 preconiza que:  “o turismo das famílias, dos jovens e estudantes, 

das pessoas idosas e das pessoas portadoras de necessidades especiais deverá 

ser encorajado e facilitado”.  

O turismo é entendido por Foster (1992), como uma atividade capaz de 

libertar a sociedade da rotina e monotonia, fazendo com que seja possível usufruir 

melhor de suas vidas. Por esse motivo, o autor afirma que a prática da atividade 

turística é de grande relevância para os idosos criando-se através do turismo uma 

forma de refúgio e proporcionando a concretização de um sonho. Para o autor, os 

motivos que levam uma pessoa a viajar são diversos, tais como: á busca pelo 

descanso, prazer, aventura, recreação, negócios, culturas, dentre outros. Diante 

disso, o turismo poderá ser utilizado pelos idosos para atender da melhor forma as 

suas necessidades.  

Souza; Jacob Filho; Souza (2006) atentam para o crescimento em nível   

mundial da expectativa de vida e ressaltam em relação a este fato que cada vez 

mais a terceira idade representa um importante segmento no mercado de consumo, 

inclusive dentro do mercado turístico e que a união do turismo e da terceira idade 

efetiva uma relação de benefícios recíprocos.   

No entanto, Fromer e Vieira (2003) afirmam que a oferta turística para este 
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segmento etário ainda é uma lacuna a espera de ser preenchida pelo mercado, pois 

é provável que os profissionais da área de turismo ainda associem a terceira idade a 

uma fase de debilidade física e dependência financeira. Ou seja, ainda não há a 

coinscientizacao do mercado de que atualmente os indivíduos chegam aos 60 anos 

de idade em condições bastante distintas daquelas de algumas décadas atrás, no 

que se refere à qualidade de vida, ingressando nesta fase dotados ainda de 

vitalidade.  

Em relação ao tempo livre as referidas autoras afirmam que a terceira idade 

surge como uma fase privilegiada para usufruir do turismo e do lazer em todas as 

suas dimensões. Pois os indivíduos desta faixa etária, em sua maioria, já não 

possuem mais obrigações laborais e mesmo que ainda tenham que cumprir com 

algumas atividades de caráter obrigatório, apresentam uma disponibilidade bem 

maior de tempo livre para a prática de atividades de lazer e de turismo em relação 

aos demais segmentos etários. (FROMER; VIEIRA, 2003)  

As mesmas autoras ressaltam ainda, que o lazer é uma atividade 

fundamental, não apenas para a compreensão teórica das questões que envolvem o 

mesmo, mas também como uma opção para melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos, que ultrapassam os 60 anos, representando assim um instrumento de 

inclusão social da terceira idade. 

Em relação ao turismo, Fromer e Vieira (2003) ressaltam que essa atividade, 

por meio de viagens, pode desempenhar um papel muito importante na terceira 

idade, pois se constitui como um instrumento ativo de conhecimento e participação 

social, além de ser um fenômeno que possibilita o indivíduo sair da sua vida 

cotidiana. 

Desta forma, percebe-se que uma das melhores fases para a prática do 

turismo e do lazer é a terceira idade devido à característica amplitude do tempo livre. 

No entanto, deve-se também levar em consideração o estado físico e financeiro do 

idoso. A prática dessas atividades irá gerar a oportunidade de novos aprendizados, 

realizações pessoais e de integração social para esse segmento etário, fazendo com 

que o idoso ainda se sinta ativo e atuante na sociedade. 

Para garantir aos idosos esses benefícios advindos do turismo e das 

atividades de lazer, os governos devem criar estratégias de ações através da 

formulação de políticas públicas, como será visto a seguir.  
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4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO  
 

O termo política se refere a objetivos que formam determinado programa de 

ação governamental e dão condição para que tal programa seja executado. As 

oficinas de ciências sociais utilizam a expressão Política pública para se referir ao 

planejamento estatal. (BORGES, 2002) 

O planejamento é uma ferramenta administrativa que tem como base a 

tomada de decisão para a escolha de objetivos bem determinados e a indicação dos 

meios mais apropriados para atingí-los. O planejamento estatal é elaborado levando-

se em conta os diversos setores da economia, inclusive o setor turístico. Entretanto,  

o planejamento estatal no campo do turismo brasileiro se desenvolveu aos poucos.  

Para a geógrafa Rita de Cássia Cruz, esse processo se iniciou em 1966, 

quando foi instituída a primeira política nacional de turismo do Brasil pelo decreto-lei 

nº 55.  Ao longo desses anos o setor turístico esteve alocado em diversas instâncias 

do governo (Figura 1), a autora divide em três as fases das políticas nacionais de 

turismo: “pré-história juridico-institucional” de 1938 a 1966, o período entre 1966 e 

1991 e a fase posterior a 1991 (apud FRATUCCI, 2008). 

De acordo com o autor foi a partir do governo Fernando Henrique Cardoso 

que se pôde notar uma posição mais definida do turismo dentro dos programas de 

governo e da estrutura governamental, além de uma reformulação das políticas 

públicas direcionadas ao setor com o objetivo de acelerar o crescimento do setor 

turístico nacional, sinalizando uma visível mudança de postura em relação à 

importância do turismo. Neste período vigorava o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT.  

Em 2003, com ascensão do governo Lula criou-se o atual ministério do 

turismo e se desativou o PNMT, sendo instituído o novo Plano Nacional de Turismo 

– PNT 2003-2007, que apresentava como objetivo principal colaborar para a 

diminuição das desigualdades regionais, considerada um dos maiores desafios do 

atual governo federal, buscando a desconcentração de renda por meio da 

regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística.  (FRATUCCI, 

2008) 
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Figura 1 – Evolução das  instâncias de gestão do tu rismo no Brasil 
Fonte: Fratucci, 2008. 
 

Com a reeleição do presidente Lula em 2007, deu-se continuidade ao PNT  

ocorrendo à publicação do PNT 2007/2010 – uma viagem de inclusão. Este plano 

avança na perspectiva de expansão e fortalecimento do mercado interno, com 

especial ênfase na função social do turismo. Ele visa transformar a atividade turística 

em um importante mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do turismo um 

importante indutor da inclusão social. Esta inclusão  pode ser alcançada de duas 

formas, por meio da produção, criando-se novos postos de trabalho, ocupação e 

renda, e por meio do consumo, com a absorção de novos turistas no mercado 

interno, priorizando grupos específicos que encontram-se em sua maior parte a 

margem da atividade turística tradicional.         

          Tal priorização pode ser comprovada com a criação e lançamento do projeto 

Viaja Mais, destinado a atender públicos com características específicas como, obter 

renda insuficiente para a prática turística tradicional e pertencer à terceira idade. A  

Período Instâncias do Turismo 

1939 - 1945 

 

Divisão de Turismo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, 
vinculado à Presidência da República 
 

1945 - 1946 
Departamento Nacional de Informação, do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores 
 

1951 - 1958 

Departamento Nacional de Imigração (posterior Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização) do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio 
 

1958 - 1962 
Comissão Brasileira de Turismo – Combratur, vinculada à 
Presidência da República 
 

1961 - 1966 
Divisão de Turismo e Certames, do Departamento Nacional do 
Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio 
 

1966 - 1990 

Ministério da Indústria e do Comércio (diversos órgãos internos) 
 

EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo 
Conselho Nacional de Turismo – CNTUR 
 

1990 - 1992 
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República 
EMBRATUR 
 

1992 - 1996 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
EMBRATUR 
 

1996 - 2002 
Ministério de Esportes e do Turismo 
EMBRATUR 
 

2003 - 2007 
Ministério do Turismo 
Conselho Nacional de Turismo 
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subdivisão do programa para esta faixa etária é o Viaja Mais Melhor Idade e será 

objeto de análise no subitem 4.1.2, porém antes desta análise segue no subitem 

4.1.2 a apresentação do programa Clubes da Melhor Idade que pode ser 

considerado como base para a elaboração do atual programa do Mtur que visa a 

inclusão social da terceira idade. 

 

 4.1.1 Programa dos Clubes da Melhor Idade 
 

De acordo com o Manual Operacional da EMBRATUR (1996), o projeto da 

Melhor Idade teve sua origem em 1985, no Estado de São Paulo, quando foi lançado 

pela Secretaria de Esportes e Turismo, o Clube da Terceira Idade. Em 14 de março 

de 1986 passou a ser chamado de Clube da Maior Idade, e em junho de 1996, de  

Programa  Clube da Maior Idade (Inclusão na Política Nacional do Idoso); em 20 de 

setembro de 1996 teve por composição de seus associados, uma nova 

denominação “Programa Clube da Melhor Idade”. A partir de então, o Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), desenvolveu a idéia em âmbito nacional e, por 

meio de convênios firmados com os Órgãos Estaduais de Turismo, passou a 

coordenar o projeto em todo o território nacional.  

O Programa Melhor Idade se constituía uma ação setorial, prioritária do 

Ministério da Indústria, do Comércio e Turismo (MICT), coordenada pela 

EMBRATUR1, incluída na Política Nacional de Turismo e na Política de Atenção ao 

Idoso, criada pela Lei nº 8.842/94, regulamentada pelo Decreto nº 1948/96, que 

procura propiciar a melhoria da qualidade de vida – pelo lazer e turismo – para 

brasileiros com mais de 50 anos. (EMBRATUR, 1996) 

Esse programa foi importante para o desenvolvimento do turismo brasileiro, 

pois contribuiu para amenizar a sazonalidade do turismo, garantindo a ocupação dos 

equipamentos e serviços turísticos na baixa estação, bem como gerar e manter o 

emprego e renda para o setor. Ao mesmo tempo, desenvolveu sua principal 

finalidade: contribuir para a melhoria da qualidade de vida de brasileiros na Melhor 

Idade.  

Os Clubes da Melhor Idade foram criados como sociedades civis, sem fins 

lucrativos, Por meio deles, desenvolviam-se programadas atividades artísticas, 
                                                 
1  O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), atualmente é um órgão do Ministério do turismo 

responsável pela promoção do Brasil no exterior. 
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culturais, de lazer e recreação, bem como viagens organizadas por agências 

credenciadas pela Embratur, a custos reduzidos. Eram lugares onde pessoas da 

mesma faixa etária se reúnem para ocupar seu tempo livre da forma que mais lhes 

agradar. 

Os Clubes promoveram o congraçamento dos seus associados para 

incentivar a participação nas diversas atividades ocupacionais, como viagens, 

passeios, cursos, treinamentos, concursos, palestras, seminários, debates e 

programas sociais.  

Os programas de viagem, específicos para os Clubes da Melhor Idade tiveram  suas 

características próprias dentre elas: 

• uso de transporte, de preferência, de superfície (rodoviário, hidroviário e 

ferroviário); 

• meios de hospedagem e serviços com facilidades compatíveis com a 

clientela; 

• programas, de preferência, do tipo Tudo Incluído, compreendendo transporte, 

alimentação     e hospedagem; 

• viagens acompanhadas por guias de turismo cadastrados na EMBRATUR, 

com treinamento específico; 

• viagens realizadas de preferência na baixa estação (março a junho e agosto a 

dezembro, de segunda à sexta); 

• preços com descontos de, no mínimo, 20% no transporte e 30% na 

hospedagem; 

• programas de custos diferenciados e de preferência, de curta e média 

duração. 

  

 Essa iniciativa de incluir a terceira idade no turismo foi aperfeiçoada pelo 

Ministério do Turismo que aprimorou as ações citadas acima e adicionou outras 

facilidade aos idosos, criando o programa Viaja Mais Melhor Idade, que será 

analisado no próximo item. 
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4.1.2 Programa Viaja Mais Melhor Idade 
 

 No Brasil, a Política Pública de turismo se tornou mais visível ao ser criado 

um Ministério exclusivo para o turismo pelo governo Lula em 2003. A necessidade 

de haver inclusão social no Brasil se mostrou presente na política federal até no 

setor turístico. Em seu segundo mandato o presidente, ao lançar o Plano Nacional 

de Turismo 2007/2010, declarou que uma forte ênfase na Política Nacional do 

Turismo: 

 

[...] sinaliza que, nos próximos quatro anos, o turismo interno criará 
mecanismos de incorporação de todas as camadas da sociedade (VIAJA 
MAIS, 2007) 

 
 

O anunciado acima se concretizou por meio do programa Viaja Mais Melhor 

Idade lançado pelo Ministério do Turismo em 2007 que analisa tanto a importância 

do idoso para o Turismo quanto a do Turismo para o idoso. 

O Viaja Mais é um programa que visa estimular e promover viagens a 

determinados grupos de consumidores com características especiais como ter renda 

insuficiente para a experiência turística ou ter suas possibilidades de lazer limitadas 

por algum outro motivo como a idade avançada.  Uma das subdivisões do programa 

é diretamente ligada aos idosos e, por isso, adquiriu o nome Viaja Mais Melhor 

Idade. Seu objetivo é de viabilizar o acesso de idosos, aposentados e pensionistas à 

atividade turística, de forma exclusiva e organizada para, dessa forma, incluí-los na 

sociedade. 

Como indica a ONU e a OMS, prosseguir em uma vida ativa proporciona um 

envelhecimento saudável e esse é um dos sentidos da criação dessa ação pública, 

mas a justificativa do projeto apresentada aos agentes de viagens não toma apenas 

o viés social. Ela afirma que explorar esse segmento será economicamente 

interessante já que o senso do IBGE indica que em 2020 os idosos serão 13% da 

população e que esse grupo tem grande potencial de fortalecer o mercado interno. 

O púbico-alvo da campanha é de idosos acima de 60 anos e/ou aposentados 

e pensionistas já que esse grupo tem maior facilidade de administrar seu tempo livre. 

O programa é voltado para destinos em períodos de baixa ocupação sendo um 

aliado para diminuir a sazonalidade. Os idosos ganham, então, nesse período, a 

possibilidade de viajar por preços mais acessíveis. 



49 
 

O programa ensina aos profissionais interessados as condições especiais que 

devem ser conferidas a esse segmento devido às limitações proporcionadas pela 

idade. Para isso foi elaborada uma lista de precauções, exemplificadas com material 

visual (Figura 2), para os guias que venham a trabalhar com a terceira idade. 

Estão listados as principais atitudes e comportamentos que um profissional 

que se dedica a terceira idade deve ter, ao acompanhar estes grupos em viagens, 

tais como: oferecer o braço para que se apóiem, para evitar quedas, pois já não tem 

mais o mesmo equilíbrio de antes. Utilizar gestos e não gritar, para assim manter 

uma comunicação fluente e tranqüila.  Sempre fazer contato visual e falar 

pausadamente, para que haja um melhor entendimento.  

Perguntar se precisam de ajuda e evitar degraus muito altos. Adequar o local 

para pessoas com necessidades especiais, oferecer filas de preferência e reservar 

assentos/bancos, para que possam aguardar sentados. Disponibilizar sempre que 

possível corrimão nas escadas e declives, para uma maior segurança. Quando for 

falar com o idoso sempre colocar-se diante do campo visual do mesmo e dar-lhes 

tempo para que respondam a uma pergunta e não responder por eles.  

Escrever com letras grandes para facilitar a visualização.  Adequar pisos para 

serem antiderrapantes. Apresentar placas de sinalização de fácil visualização e de 

cores fortes. Nas atividades aquáticas disponibilizar coletes salva vidas ou bóias e 

equipes que possam monitor o grupo. E principalmente tratá-los com respeito, 

inclusive as limitações de cada um e não subestimar ninguém física, cultural ou 

intelectualmente. (VIAJA MAIS, 2007) 

A figura 2 sintetiza essas precauções e mostram a preocupação com o bem 

estar dos idosos, indicando que o programa trata com seriedade as necessidades 

especiais que eles têm. O tratamento com seriedade gera a inclusão social. 
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Figura 2  – Lista de precauções com a terceira idad e 
Fonte: Viaja Mais, 2007. 

 

No programas as viagens indicadas são as em grupo, aéreas ou rodoviárias, 

para destinos pré-determinados. Os pacotes utilizam equipamentos e serviços 

adequados para o público-alvo, as programações são exclusivas e customizadas, há 

saídas de mais de 12 estados e há preço e pagamento facilitado de acordo com o 

pacote escolhido. 

Com tal projeto pode-se perceber que diversos setores se beneficiam. A 

sociedade se beneficia através da inclusão social da terceira idade, da possibilidade 

de enriquecimento cultural dos idosos pelo turismo e desenvolvimento de atividades 

físicas que podem contribuir para a melhora da saúde do indivíduo; as agências de 

viagens ganham novos clientes e maior diversificação dos seus produtos; as 

operadoras ganham novos canais de distribuição através das agências; as 

instituições financeiras aumentam sua base de clientes e os locais visitados 
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aumentam sua visitação durante a baixa temporada. 

Pode-se perceber por essa análise que políticas públicas podem realizar   

ações que assegurem o desenvolvimento da sociedade, beneficiando diversos 

setores produtivos, além de conferir cidadania. Por isso, elas devem ter manutenção 

contínua por parte do governo e devem ser reivindicadas quando houver 

necessidade. 

 

 

4.2 ANÁLISE  DA ONG INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCA-             
ÇÃO – IDE  

          

O Instituto de Desenvolvimento para a Educação foi fundado em dezembro de 

1998 como uma associação sem fins lucrativos com a proposta de atuar  a partir de 

um modelo de desenvolvimento integrado aos princípios da educação com vistas a 

desempenhar uma dupla função social e econômica. A organização vem atuando 

com o entendimento de que o compromisso com a melhoria da qualidade de vida 

passa pela busca de garantia de direitos constitucionais, e em proporcionar aos 

indivíduos e a comunidade condições favoráveis de desenvolvimento. Atualmente 

sua sede esta localizada na av. Amaral Peixoto, 84 – Niterói.  

 Para a elaboração da presente análise foi realizada uma entrevista, que se 

encontra em apêndice A, com a Sra. Heloísa Maria Sena Madureira, graduada em 

assistência social e especializada em gerontologia ocupante do cargo de 

coordenadora do projeto Conviver destinado ao público da Terceira idade, 

pertencente a ONG referida.  

O programa Conviver surgiu em 2008 quando a ONG IDE foi contratada pela 

prefeitura de Niterói através de licitação, para prestar seus serviços. A prefeitura de 

Niterói visa contribuir para o desenvolvimento da população local através de 

programas direcionados ao atendimento de famílias, crianças, adolescentes e 

idosos. Para isso ela conta com a Secretaria de Assistência Social que dispõe de 

coordenadorias para o atendimento de cada público, como a coordenadoria de 

políticas públicas para a pessoa idosa.  

Através da entrevista foi possível constatar que a prefeitura de Niterói dispõe 

de políticas de inclusão e de assistência social e que ela se responsabiliza por 

promover essas políticas, porém confere a execução das atividades a ONGs.  
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ONGs são associações do terceiro setor, da sociedade civil, que se declaram 

com finalidades públicas e sem fins lucrativos, que desenvolvem ações em 

diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e o apoio da 

população para modificar determinados aspectos da sociedade.  

Os contratos da prefeitura são anuais e por problemas de continuidade 

política, o programa Conviver não foi renovado pela prefeitura em 2009, estando 

hoje este programa em atividade apenas pelos meios dispostos pela própria ONG, 

sem parceria com o governo. O programa enfrenta limitações, principalmente no que 

diz respeito ao espaço físico para a execução dos encontros. 

O público deste programa também foi limitado e atualmente são atendidas 

apenas as localidades de Vila Ipiranga e Cubango. Como o projeto não pode mais 

utilizar os Centros de Referencia de Assistencia Social – CRAS – da  prefeitura, 

então foram adotadas novas parcerias, com a Igreja Cristã Apostólica situada em 

Cubango, onde atualmente são realizados os encontros, com o SESC e com a 

Universidade Federal Fluminense – UFF. A parceria com a UFF promove mão-de-

obra universitária para a aplicação  de algumas oficinas e o SESC sede seus 

espaços para a realização de determinadas atividades.   

O principal objetivo do programa Conviver é proporcionar a melhoria da 

qualidade de vida da terceira idade através da inclusão social por meio do lazer e 

turismo e as ações deste projeto são baseadas na política pública nacional do idoso, 

no estatuto do Idoso e na política pública de assistência social. 

As atividades oferecidas no projeto mostram a preocupação com o 

desenvolvimento da autonomia e independência dos idosos e com o estímulo do 

convívio social, através dos encontros, passeios e viagens. Há também uma 

preocupação com a manutenção de uma mente ativa, por meio das oficinas de 

memorização e das trocas de experiências. Como visto anteriormente, de acordo 

com os autores, tais atividades são fundamentais para que a terceira idade se sinta 

atuante e não seja encarada como um peso social nem por ela mesma, nem pela 

sociedade.  

O perfil do idoso que freqüenta esse projeto mostra-se compatível com o perfil 

apresentado pelo censo do IBGE (2000). A maioria dos idosos participantes do 

projeto é  do sexo feminino, de 60 a 80 anos, aposentados ou pensionistas, sendo, 

como visto anteriormente, uma parcela com maior disponibilidade de tempo livre 

para participar das atividades de lazer. 
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Quanto a mão-de-obra, observa-se que a maioria das pessoas que trabalham 

diretamente com os idosos nesse projeto são voluntários não profissionais. Esse 

público, pelas suas limitações e necessidades especiais, deve ser acompanhado de 

preferência por pessoas com formação e experiência na área.  

Em afirmativa feita pela entrevistada pode-se perceber que os idosos são 

beneficiados pelo projeto, eles relatam diminuição de dores, aumento do ânimo e da 

auto-estima. É percebido também que através de viagens nas quais o grupo passa 

muito tempo unido e através de oficinas de sensibilização e troca de experiência, os 

idosos se sentem mais ativos.  

Ao analisar as informações obtidas durante a entrevista, pode-se observar 

que existe uma preocupação tanto da parte da prefeitura de Niterói, quanto da 

sociedade civil organizada no formato de ONGs, para a melhoria da qualidade de 

vida dos idosos, seguindo os preceitos do estatuto do idoso e da política nacional do 

idoso. Porém observa-se que ambos ainda apresentam carências estruturais, o 

governo não consegue dar continuidade aos projetos que contrata por causas 

burocráticas e ainda não consegue desenvolver um projeto próprio. Por outro lado 

as ONGs ficam dependentes de parcerias para poderem continuar atuando e 

prestando seus serviços a população, tendo sua ação limitada por diversos fatores, 

como a falta de um espaço permanente de realização das atividades.  

Para que limitações como físicas, financeiras e etárias possam ser 

amenizadas e o acesso a serviços de turismo e lazer possa ser ampliado, o governo 

e as sociedades civis devem intervir.  

No poder público, as prefeituras e governos estaduais podem se incluir como 

uma base para desenvolver o turismo social e possibilitar as minorias sociais locais  

terem acesso ao  lazer, através de ações e estratégias de atividades para esses 

públicos. 

Foi constatado também através da entrevista  que por problemas políticos e 

burocráticos a prefeitura muitas vezes não dá continuidade aos seus projetos, 

prejudicando a população que usufrui das atividades oferecidas nos programas. 

Esse problema  ocorre em todas as escalas do governo: A descontinuidade das 

políticas. 
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4.3  ANÁLISE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC  
 

O Serviço Social do Comércio - SESC é uma instituição brasileira, sem fins 

lucrativos e de atuação em âmbito nacional. O Serviço foi criado em 1946 por 

iniciativa de empresários de comércio e de serviços, que o sustentam e administram.  

A criação do SESC, foi uma iniciativa inédita em todo o mundo e na história da 

relação entre capital e trabalho, onde se introduziu o conceito de serviço social 

custeado pelo empresário, pois como visto anteriormente a assistência social 

destinada a classe de trabalhadores, iniciada na Europa no início do século XX, 

tinha um caráter público governamental sendo estimuladas e sustentadas pelos 

governos e não pelas empresas privadas.  

O objetivo do SESC é de promover o bem-estar social, o desenvolvimento 

cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador que atua no ramo do 

comércio, serviços e turismo, de sua família e da comunidade na qual estão 

inseridos, em geral atuando nas áreas da cultura, educação, saúde, assistência 

specializada, lazer e turismo. (SESC, 2009). 

O desenvolvimento desta entidade foi tão bem sucedido que atualmente, o 

SESC está presente em todas as capitais do País e em cidades de pequeno e médio 

porte e em muitas delas, é a única alternativa da população para serviços de 

educação, saúde, cultura, lazer e assistência. A evolução do turismo social na 

entidade após sessenta anos, como pode ser observado na linha do tempo (Anexo 

D) é notável pela sua amplitude de rede hoteleira, possuindo atualmente 42 meios 

de hospedagens, considerada a maior rede extra hoteleira do país. (SESC, 2009) 

No Brasil, o SESC se constitui como modelo de referência no turismo social, 

visando proporcionar aos segmentos marginalizados da atividade turística tradicional 

– trabalhadores de baixa renda, os jovens e a terceira idade – a possibilidade de 

usufruir de equipamentos turísticos, como: hotéis, centros de recreação, entre 

outros, a preços acessíveis comparados por aqueles realizados pelo turismo 

convencional.  

Porém o diferencial do turismo social do SESC não está apenas no preço, o 

SESC promove o turismo com solidariedade, a fim de levar benefícios às populações 

locais e preservar sua herança cultural e natural. Esse conceito como visto no 

capítulo 4, refere-se ao turismo para todos ou turismo de desenvolvimento, e esse 

conceito de turismo responsável está presente em todas as ações desta entidade, 
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promovendo o turismo como direito humano, com objetivos de bem-estar, a serviço 

da comunidade, levando informação aos turistas, integrando as pessoas, 

distribuindo benefícios e trazendo riquezas.            

O SESC é também um modelo de referência nacional nas atividades 

programadas de lazer, pois, constatou a importância da prática do lazer para a 

recuperação física e psíquica dos desgastes causados aos trabalhadores, a família e 

a terceira idade. Desta forma, a instituição promove o lazer não como um objeto de 

consumo, mas sim como forma de recuperação física e mental, melhorando a 

qualidade de vida e promovendo a integração social dos diversos grupos atendidos.       

Visando acompanhar as mudanças demográficas ocorridas no Brasil, nos 

diversos segmentos etários, o SESC desenvolveu a personalização dos seus 

programas de acordo com a faixa etária da cada grupo atendido.  A ampla presença 

dos idosos em suas atividades fez com que surgisse a necessidade de elaborar um 

trabalho direcionado para este segmento, com a finalidade de revolucionar o 

conceito assistencial social a pessoa idosa. (SALGADO, 1980) 

Foi em 1963 que o SESC de São Paulo, instituiu o Trabalho Social com 

Idosos, programa pioneiro no Brasil, e desde então vem aprimorando o trabalho 

realizado com os indivíduos da terceira idade, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida, a inclusão social e o bem estar deste público, promovidos pelo 

exercício da cidadania e da democracia.  

Dentre as atividades programadas oferecidas pelo SESC para a melhor idade 

encontram-se, cursos especialmente estruturados para atualizar seus 

conhecimentos, atividades com crianças e adolescentes, música, artes plásticas, 

cursos, concursos, exposições, seminários, visitas culturais, oficinas de 

memorização, fisioterapia preventiva, teatro, passeios e viagens.   

Estes programas têm a preocupação eminente com a melhoria da qualidade 

de vida e da imagem social do envelhecimento. A instituição acredita que o processo 

de envelhecimento deve ser promovido em condições dignas, pois assim, os idosos 

são estimulados a fazerem uma leitura do mundo através de suas próprias idéias, 

perspectivas, experiências, memórias e trajetórias pessoais fortalecendo assim a 

capacidade de reinserção e participação social de forma dinâmica e interativa. 

É pela disseminação do Estatuto do Idoso, que a instituição proporciona a 

inter-relação pessoal, o exercício dos direitos individuais e coletivos e contribui para 

melhorar a imagem social do envelhecimento e para a inclusão social desta faixa 
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etária.  

Para que a idade não inviabilize a participação social, é desenvolvida a 

qualidade do espaço social para este segmento, para encontrar-se novos caminhos 

e recuperar a importância do indivíduo, pois os idosos são legítimos detentores da 

memória recente da história e não são valorizados por isso, desempenhando um 

papel inequívoco na sociedade. 

Alguns temas são considerados fundamentais e universais quando se fala em 

qualidade de vida e envelhecer na tentativa de se obter a inclusão social e a 

melhoria da imagem social do envelhecimento e os programas do SESC priorizam a 

inserção e prática destes temas na aplicação das atividades direcionadas a melhor 

idade, tais como:  

• A Intergeracionalidade:  este tema trabalha a troca entre as diferentes gerações, 

estimulando  o diálogo, a convivência, principalmente o reconhecimento da 

experiência e co-educação entre diferentes gerações. 

• A Multiculturalidade e Transculturalidade: busca reconhecer e valorizar a 

diversidade cultural sem preconceitos, estimular o intercâmbio entre culturas de 

diferentes países, comunidades e organizações que trabalham com a terceira 

idade.  

• As Políticas Públicas: são seguidas as políticas de aposentadoria, assistência, 

saúde, habitação, lazer e cultura que garantam autonomia, independência e a 

dignidade da pessoa idosa. 

• Protagonismo: a pessoa idosa deve ter espaço de participação na sociedade, de 

maneira autônoma, deve ser identificado como um indivíduo em condições de 

criticar, opinar, influenciar sobre as questões referentes à sua vida, respeitando 

seus limites, habilidades e possibilidades. 

• Participação Social: objetiva ampliar a participação da pessoa idosa em ações 

sociais diversificadas, tais como em movimentos pela paz, por uma legislação 

mais justa, para melhores condições de vida, campanhas comunitárias e 

voluntariado, exercendo de forma plena a cidadania. 
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• Distintas formas de envelhecimento: cada indivíduo envelhece diferente do outro 

e vários aspectos determinam esse processo - cuidados com a saúde, relações 

familiares, vida cultural, condições econômicas, entre outros - aspectos esses 

que devem ser levados em conta na implementação de programas destinados à 

terceira idade. 

• A saúde e bem-estar: o cuidado e a prevenção com as condições objetivas - 

físicas, orgânicas, de assistência médica, alimentação - e subjetivas - relações 

sociais e ambientais, afetividade, sentimento de pertencimento, solidariedade, 

longevidade e desenvolvimento de habilidades. 

Pode-se perceber então, que o SESC diferencia-se pela vertente educativa de 

suas ações, na qualidade dos serviços e na preocupação com a integração e a 

inclusão social de seus clientes através do turismo e do lazer. E que nesta entidade 

ocorre a inclusão social da terceira idade, sendo o envelhecimento pensado e 

trabalhado de forma que a pessoa idosa se integre também com outras gerações, 

pois compartilhar seus conhecimentos e experiências com as novas gerações, como 

visto anteriormente, leva a integração social dos idosos e faz com que se sintam 

parte importante da sociedade. O respeito à diversidade, o enriquecimento do 

convívio, o diálogo, a experiência, a troca entre diferentes são fundamentais para o 

surgimento de idéias originais e inovadoras, do pensamento crítico e do amadurecer 

com dignidade e respeito, além disso, há preocupação em oferecer programas que 

trabalhem a auto-estima dos participantes, integrando-os, socializando-os, e dando a 

eles mais autonomia.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Pela explanação do quadro de mudanças, adaptações e necessidades 

apresentado pela terceira idade e dos dados estatísticos do IBGE foi possível 

realizar a caracterização desta faixa etária e seu perfil demográfico no Brasil. 

Pelos dados do IBGE estudados pode-se constatar que o Brasil realmente 

segue a tendência mundial de envelhecimento da população. Este segmento que 

desde a década de 1950 vem aumentando progressivamente transforma o Brasil de 

país dos jovens para país dos idosos. O IBGE estima que até 2020 a população 

idosa no Brasil poderá superar o número de trinta milhões de pessoas, 

representando quase treze por cento da população brasileira.  

Para tornar o Brasil um país mais justo, de cidadãos mais unidos, há a 

necessidade de criar meios de inserir a população idosa nas atividades que os 

demais grupos etários participam, com o intuito de minimizar os riscos de uma 

sociedade fragmentada e o preconceito em relação ao idoso que representará 

grande parte da população. 

Ao se analisar a relação entre terceira idade, tempo livre e turismo conclui-se 

que uma maneira de inserção dessa faixa etária nas atividades da sociedade é pelo 

turismo à luz do seu caráter inter e multidisciplinar. Como visto no trabalho, o turismo 

social se apresenta como meio de inclusão dos grupos que se afastam da 

sociedade, como o caso de estudo desta pesquisa: a terceira idade. Levando-se em 

consideração as convenções históricas analisadas nesta pesquisa conclui-se que o 

turismo é uma  atividade social inclusiva, sendo citado por exemplo, pela Carta de 

Viena que o apresenta  como um fato social fundamental dos tempos atuais. Ela 

solicita aos agentes do turismo mundial que a sua prática seja acessível a todos. A 

declaração de Montreal a complementa ao afirmar que o turismo social ambiciona a 

integração dos excluídos. 
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Para por em prática a inclusão da terceira idade através do turismo social foi 

verificado que é preciso um esforço bilateral. Tanto as esferas públicas quanto as 

privadas devem estar voltadas a programas que desenvolvam e estimulem a 

participação das minorias nas atividades da sociedade ressaltando ainda no mundo 

contemporâneo a crescente participação do terceiro setor em ações e projetos 

voltados a este segmento.  

No campo político cabe ressaltar o Estatuto do Idoso que defende os direitos 

da melhor idade e há a política nacional do idoso que prevê o estimulo a ações 

diretas em diversas áreas, como por exemplo, a integração cultural, na qual as 

pessoas acima de 60 anos pagam apenas meia entrada em  shows, teatros, 

cinemas, museus, etc.  

No turismo, esta inclusão pode ser exemplificada através do projeto “turismo 

para todos” que é hoje desenvolvido pelo governo no formato do programa Viaja 

Mais.  

Nas ações das entidades privadas os programas de inclusão para a terceira 

idade são identificados em iniciativas como a do SESC e da IDE. O SESC está 

presente em todas as capitais do País e em cidades de pequeno e médio porte. Em 

muitas delas, é a única alternativa da população para serviços de educação, saúde, 

cultura, turismo, lazer e assistência.  Para a terceira idade ele promove o resgate do 

convívio social pela música, artes plásticas, cursos, concursos, exposições, 

seminários, visitas culturais, oficinas de memorização, fisioterapia preventiva, teatro, 

passeios e viagens.   

O IDE é um exemplo de ONG que presta serviço para o governo e que 

atualmente mantém seu programa destinado a terceira idade de maneira 

independente, pois o contrato deste projeto específico não foi renovado pela 

prefeitura de Niterói. Com a entrevista realizada, foi percebido que os idosos se 

sentem motivados e inseridos na comunidade através do programa Conviver, por 

meio das viagens e do maior tempo que passam juntos graças ao programa, eles 

trocam  experiências e se sentem mais ativos. 

Nesse tipo de iniciativa os problemas constatados são o despreparo da mão-

de-obra que trabalha com esse público, na maioria são voluntários que não recebem 

treinamento para saber lidar com as limitações da idade e também o problema da 

descontinuidade. Como as ONGs estão sujeitos a parcerias, quando estas são 

interrompidas, não há continuidade das ações. Segundo pesquisa realizada, o Poder 
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Público em épocas de transição política ou de campanha não dá prosseguimento 

aos programas adotados, caracterizando a falta de continuidade de políticas 

públicas para o setor. Para sanar esse problema, que não se restringe as 

prefeituras, seria necessário que um sistema de rede fosse construído. As diferentes 

secretarias e instituições que desenvolvam projetos voltados ao setor em todas as 

esferas de poder e níveis de governo deveriam adotar programas e ações com 

vistas à promoção do envelhecimento saudável em consonância com um macro-

projeto único. As ações isoladas são mais difíceis de serem mantidas, o projeto se 

torna mais sólido quando diferentes escalas do governo (União, estado e município) 

se unem para prestar serviços a comunidade. 

Apesar dos benefícios da terceira idade para o turismo serem múltiplos, como 

visto no trabalho, no que se refere ao trade (empreendedores e entidades do ramo 

do turismo), percebe-se que atualmente não priorizam esta faixa etária como 

segmento de mercado por acreditar que é um segmento ainda em expansão não 

consolidado. Há agências que atualmente atuam em diversos nichos de mercado 

como, ecoturismo, turismo GLBT, grupos para jovens e outros, mas não existem 

agências destinadas especificamente para a melhor idade. Levando-se em 

consideração que  muitos idosos não têm acompanhantes, estes, poderiam ser 

estimulados a visitar uma agência específica no atendimento a terceira idade para 

participar de viagens que unam os indivíduos mesmo que não se conheçam.  

A criação de agências e operadoras com foco neste nicho de mercado além 

de serem economicamente viáveis pela grande demanda potencial que a terceira 

idade representa, trarão benefícios sociais, culturais e de convivência aos idosos. 

Ambos sairão ganhando através de ações que favoreçam aumentar o nível de 

atividade física dos idosos, inseri-los em grupos específicos para melhorar também o 

contato social; aumentar seu conhecimento e seus número de histórias para contar 

através das viagens, aumentar as atividades de lazer, mantendo seu corpo e sua 

mente saudáveis. 

Conclui-se que, para se estabelecer o turismo e o lazer como meios de 

inclusão social é necessário que haja iniciativas da sociedade, dos empreendedores 

e do poder público através da criação de programas por essas esferas da 

sociedade. Cabe ressaltar ainda a relevância para a efetiva melhora na qualidade de 

vida e inclusão social dos grupos abarcados, como constatado com o segmento da 

terceira idade. Uma das formas para auxiliar a manutenção destes projetos é criar 
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interlocução com entidades associativas que trabalhem em prol da terceira idade, 

fazendo com que seja ampliada e facilitada a divulgação e participação dos idosos.  

O resgate do convívio social, é um dos principais benefícios proporcionado 

pela prática do turismo e de atividades de lazer para a terceira idade, e é 

imprescindível para que o envelhecimento possa se tornar uma etapa da vida em 

que seja possível usufruir de novas experiências e oportunidades, caracterizando 

genuinamente a melhor idade, fluindo assim um senso de bem-estar entre as 

pessoas idosas que vivem no Brasil além de descortinar uma vasta opção de 

negócios para empreendedores do ramo do turismo.  
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APÊNDICE A 
 

 

Entrevista realizada com a Sra. Heloísa Maria Sena Madureira, graduada em 

assistência social e especializada em gerontologia que atualmente ocupa o cargo de 

coordenadora do projeto Conviver destinado ao publico da Terceira idade, 

pertencente a ONG IDE.   

 
1. Como surgiu o projeto Conviver? 

A prefeitura de Niterói visa contribuir para o desenvolvimento da 

população local através de programas direcionados ao atendimento de 

famílias, crianças, adolescentes e idosos. Para isso ela conta com a 

Secretaria de Assistência Social que dispõe de uma coordenadoria de 

políticas públicas para a pessoa idosa. Essa Secretaria contrata ONGs 

anualmente para prestarem esses serviços e foi em 2008 que a ONG IDE 

ganhou a licitação e passou a prestar seus serviços a prefeitura de Niterói. 

Porém, por problemas de continuidade política, o programa Conviver não foi 

renovado pela prefeitura, estando hoje este programa em atividade apenas 

pelos meios dispostos pela própria ONG, sem parceria com o governo. Porém 

a ONG IDE continua contratada pela prefeitura, oferecendo outros programas 

assistenciais. 

 
 

2. A prefeitura atualmente dispõe de algum outro programa de conteúdo 

equivalente a este, voltado para os idosos? 

Não, até o presente momento não existe um programa em atividade na 

prefeitura. Atualmente está previsto que a própria prefeitura deve desenvolver 

e executar os projetos específicos para idosos, sem contratação de ONGs, 

porém não tenho conhecimento se algum projeto já está sendo planejado.  

 

3. Que tipos de atividades o projeto Conviver oferece a Terceira idade? 

Oficinas de convivência com caráter de aprendizado e lazer e viagens 

de curta duração. As oficinas oferecidas são de memorização, dança senior, 

artesanato, fisioterapia preventiva, passeios, viagens e eventos mensais 
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temáticos. As atividades são regulares, com encontros duas vezes por 

semana. 

 

4. Qual o objetivo deste programa? 

 Proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos.  Fazer com que     

 eles se sintam integrados, que conheçam novas pessoas, que troquem 

 experiências, através da prática do lazer e do turismo. 

  
 

5. Em quais preceitos se baseiam este projeto? 

Este projeto é baseado na política pública nacional do idoso, no 

estatuto do Idoso e na política publica de assistência social. 

 
 

6. Como é possível se associar ao projeto? 

 Através de um cadastro, as únicas exigências são que a pessoa tenha 

60 anos ou mais e que resida nas comunidades de Vila Ipiranga e Cubango, 

onde são realizadas atualmente as atividades. 

 

7. Qual o perfil dos idosos que freqüentam o programa Conviver? 

Idosos com media de 60 a 80 anos, aposentados ou pensionistas, 

maioria dos participantes do sexo feminino, de baixa renda. 

 
 

8. Que tipo de infra-estrutura física é utilizada no projeto Conviver para 
realização das atividades? 

Espaços físicos capazes de abrigar as oficinas como, salões, dispondo 

de aparelhos de áudio e mobiliários como mesas e cadeiras e que estejam 

em locais próximos e de fácil acesso a este público.   

 

9. Onde são realizados os encontros do projeto? 

Como não temos mais parcerias com a prefeitura, não podemos mais 

utilizar os CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), então 
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adotamos novas parcerias com o SESC e com a Igreja Cristã Apostólica 

situada em Cubango. 

    

10.  Quantos idosos são atendidos pelo projeto?  

Em cada programação recebemos em media 50 idosos. 

11. Que tipos de profissionais e treinamentos são necessários para atender a 
este público? 

Contamos com mão-de-obra voluntária para auxiliar na aplicação de 

algumas atividades, no entanto é desejável que os instrutores das atividades 

sejam capacitados nos temas das oficinas e que os profissionais ligados 

diretamente ao desenvolvimento do projeto tenham graduação e 

especialização em gerontologia. Atualmente contamos com a mão-de-obra 

universitária da UFF na aplicação de determinadas oficinas.   

 

12. Percebe-se melhoria na qualidade de vida destes participantes? De que 
forma? 

Sim, através de seus depoimentos que relatam diminuição de dores, 

aumento do ânimo e da auto-estima. É percebido também que através de 

viagens nas quais o grupo passa muito tempo unido e através de oficinas de 

sensibilização e troca de experiência, os idosos se sentem mais ativos. 
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PRINCÍPIOS 
ARTIGO 1º 

Contribuição do turismo para a compreensão e respeito mútuo 
entre homens e sociedades 

 
1) A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns à humanidade, num 
espírito de tolerância e de respeito pela diversidade das crenças religiosas, 
filosóficas e morais, são ao mesmo tempo fundamento e consequência de um 
turismo responsável; os actores do desenvolvimento turístico e os próprios 
turistas devem ter em conta as tradições ou práticas sociais e culturais de todos 
os povos, incluindo as das minorias e populações autóctones, reconhecendo a 
sua riqueza; 
 
2) As actividades turísticas devem conduzir-se em harmonia com as 
especificidades e tradições das regiões e países de acolhimento, e observando 
as suas leis, usos e costumes; 
 
3) As comunidades de acolhimento por um lado, e os actores profissionais locais 
por outro, devem aprender a conhecer e respeitar os turistas que os visitam, e 
informar-se sobre os seus modos de vida, gostos e expectativas; a educação e 
formação ministradas aos profissionais contribuem para um acolhimento 
hospitaleiro; 
 
4) As autoridades públicas têm por missão assegurar a protecção dos turistas e 
visitantes, bem como dos seus bens; devem conceder especial atenção à 
segurança dos turistas estrangeiros, por causa da sua particular vulnerabilidade; 
disponibilizar meios específicos de informação, de prevenção, de protecção, de 
seguros e de assistência, correspondendo às necessidades deles; os atentados, 
agressões, raptos ou ameaças visando os turistas e os trabalhadores da 
indústria turística, bem como as destruições voluntárias de instalações turísticas 
ou de elementos do património cultural ou natural, devem ser severamente 
condenadas e reprimidas em conformidade com as respectivas legislações 
nacionais; 
 
 
5) Os turistas e visitantes devem evitar, aquando das suas deslocações, praticar 
actos criminosos ou considerados delituosos pelas leis do país visitado, bem 
como comportamentos considerados chocantes ou que firam as populações 
locais, ou ainda susceptíveis de atentar contra o meio ambiente local; devem abster-se  
de todo o tráfico de droga, armas, antiguidades, espécies protegidas, 
bem como de produtos ou substâncias perigosas ou proíbidas pelas 
regulamentações nacionais; 
 
6) Os turistas e visitantes têm a responsabilidade de procurar informar-se, antes 
mesmo da sua partida, sobre as características dos países que se propõem 
visitar; devem ter consciência dos riscos em matéria de saúde e segurança 
inerentes a toda a deslocação para fora do seu meio habitual, e comportar-se de 
maneira a minimizar esses riscos. 
 
 

ARTIGO 2º 
O turismo, vector de desenvolvimento individual e colectivo 

 
1) O turismo, actividade a maior parte das vezes associada ao repouso, à 
descontração, ao desporto, ao acesso à cultura e à natureza, deve ser 

 

ANEXO A 
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concebido e praticado como meio privilegiado de desenvolvimento individual e 
colectivo; praticado com a necessária abertura de espírito, constitui um factor 
insubstituível de auto-educação, de tolerância mútua e de aprendizagem das 
diferenças legítimas entre povos e culturas, e da sua diversidade; 
 
2) As actividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens e mulheres; 
devem tender a promover os direitos do homem e, especialmente, os 
particulares direitos dos grupos mais vulneráveis, nomeadamente as crianças, 
os idosos ou deficientes, as minorias étnicas e os povos autóctones; 
 
 
3) A exploração dos seres humanos sob todas as suas formas, nomeadamente 
sexual, e especialmente no caso das crianças, vai contra os objectivos 
fundamentais do turismo e constitui a sua própria negação; a esse título e em 
conformidade com o direito internacional, ela deve ser rigorosamente combatida 
com a cooperação de todos os Estados envolvidos e sancionada sem 
concessões pelas legislações nacionais, quer dos países visitados, quer dos de 
origem dos actores desses actos, mesmo quando estes são executados no 
estrangeiro; 
 
4) As deslocações por motivos de religião, de saúde, de educação e de 
intercâmbios culturais ou linguísticos constituem formas particularmente 
interessantes de turismo, que merecem ser encorajadas; 
 
5) A introdução nos programas de educação de um ensino sobre o valor dos 
intercâmbios turísticos, dos seus benefícios económicos, sociais e culturais, mas 
também dos seus riscos, deve ser encorajada. 
 

 
 
 

ARTIGO 3º 
O turismo, factor de desenvolvimento sustentável 

 
1) O conjunto dos actores do desenvolvimento turístico têm o dever de 
salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de um 
crescimento económico são, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer 
equitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e 
futuras; 
 
2) Todos os tipos de desenvolvimento turístico que permitam economizar os 
recursos naturais raros e preciosos, nomeadamente a água e a energia, bem 
como evitar na medida do possível a produção de dejectos, devem ser 
privilegiados e encorajados pelas autoridades públicas nacionais, regionais e 
locais; 
 
 
3) A repartição no tempo e no espaço dos fluxos de turistas e de visitantes, 
especialmente o que resulta das licenças de férias e das férias escolares, e um 
melhor equilíbrio entre locais frequentados devem ser procurados por forma a 
reduzir a pressão da actividade turística sobre o meio ambiente, e a aumentar o 
seu impacto benéfico na indústria turística e na economia local; 
 
4) As infraestruturas devem estar concebidas e as actividades turísticas ser 
programadas por forma a que seja protegido o património natural constituído 
pelos ecosistemas e a biodiversidade, e que sejam preservadas as espécies 
ameaçadas da fauna e flora selvagens; os actores do desenvolvimento turístico, 
nomeadamente os profissionais, devem permitir que lhes sejam impostas 
limitações ou obstáculos às suas actividades quando elas sejam exercidas em 
zonas particularmente sensíveis: regiões desérticas, polares ou de alta 
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montanha, zonas costeiras, florestas tropicais ou zonas húmidas, propícias à 
criação de parques naturais ou reservas protegidas; 
 
5) O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de turismo 
especialmente enriquecedoras e valorizadoras, sempre que respeitem o 
património natural e as populações locais se ajustem à capacidade de 
acolhimento dos lugares turísticos. 
 

ARTIGO 4º 
O turismo, utilizador do património cultural da humanidade e 

contribuíndo para o seu enriquecimento 
 

1) Os recursos turísticos pertencem ao património comum da humani-dade. As 
comunidades dos territórios onde eles se situam têm face a eles direitos e 
obrigações especiais; 
 
2) As políticas e actividades turísticas são desenvolvidas no respeito pelo 
património artístico, arqueológico e cultural, competindo-lhes a sua preservação 
e transmissão às gerações futuras; um cuidado especial deve ser concedido à 
preservação e valorização dos monumentos, santuários e museus, bem como de 
locais históricos e arqueológicos, quando estejam em grande parte abertos à 
 
frequência turística; deve ser encorajado o acesso do público aos bens e 
monumentos culturais privados, no respeito pelos direitos dos seus proprietários, 
bem como aos edifícios religiosos, sem prejudicar as necessidades do culto; 
 
3) Os recursos obtidos pela frequência dos locais e monumentos culturais estão 
vocacionados, pelo menos em parte, para ser utilizados na manutenção, 
salvaguarda, valorização e enriquecimento desse património; 
 
4) A actividade turística deve ser concebida por forma a permitir a sobrevivência e 
desenvolvimento de produções culturais e artesanais tradicionais, bem como do 
folclore, e não para provocar a sua padronização e empobrecimento. 

 
ARTIGO 5º 

O turismo, actividade benéfica para os países e comunidades 
de acolhimento 

 
1) As populações locais estão associadas às actividades turísticas e participam 
equitativamente nos benefícios económicos, sociais e culturais que geram, e 
nomeadamente na criação de emprego directo ou indirecto que daí resulta; 
 
2) As políticas turísticas devem ser conduzidas de tal forma que contribuam para a 
melhoria do nível de vida das populações das regiões visitadas e respondam às 
suas necessidades. A concepção urbanística e arquitectónica e o modo de 
exploração das estâncias e alojamentos devem visar a sua melhor integração no 
tecido económico e social local. Em caso de iguais habilitações deve ser 
prioritariamente seleccionado o emprego de mão de obra local; 
 
3) Uma particular atenção deve ser dada aos problemas específicos das zonas 
costeiras e aos territórios insulares, bem como às regiões rurais ou de média 
montanha frágeis, para quem o turismo representa muitas vezes uma das raras 
oportunidades de desenvolvimento face ao declínio das actividades económicas 
tradicionais; 
 
 
4) Os profissionais do turismo, nomeadamente os investidores, devem, no quadro 
da regulamentação estabelecida pelas autoridades públicas, proceder a estudos 
de impacto dos seus projectos de desenvolvimento no ambiente e meios 
naturais; devem de igual forma prestar, com a maior transparência e 
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objectividade requerida, as informações quanto aos seus futuros programas e 
aos impactos previstos, abrindo-se ao diálogo nessas matérias com as 
populações interessadas. 

 
 

ARTIGO 6º 
Obrigações dos actores do desenvolvimento turístico 

 
1) Os actores profissionais do turismo têm por obrigação fornecer aos turistas uma 
informação objectiva e sincera sobre os destinos, sobre as condições de viagem, 
de acolhimento e de estada; asseguram a transparência perfeita das cláusulas 
dos contactos propostos aos seus clientes, quer em matéria da natureza, preço 
e qualidade das prestações que se comprometem fornecer, quer das 
contrapartidas financeiras que lhes incumbem em caso de ruptura unilateral por 
sua parte dos referidos contratos; 
 
2) Os profissionais do turismo, quando isso depender de si, preocupam-se, em 
cooperação com as autoridades públicas, pela segurança, prevenção de 
acidentes, protecção sanitária e higiene alimentar dos que aos seus serviços 
recorrem; zelam pela existência de sistemas de seguro e assistência 
apropriados; aceitam a obrigação de prestar contas, segundo as modalidades 
previstas nas regulamentações nacionais, e, se necessário, pagar uma 
indemnização equitativa no caso de desrespeito pelas suas obrigações 
contratuais; 
 
3) Os profissionais do turismo, quando tal depender de si, contribuem para o pleno 
desenvolvimento cultural e espiritual dos turistas e permitem o exercício, durante 
as deslocações, do seu culto religioso; 
 
4) As autoridades públicas dos Estados de origem e dos países de acolhimento, 
em ligação com os profissionais interessados e suas associações, zelam pela 
 
existência dos mecanismos necessários ao repatriamento dos turistas no caso 
de falência das empresas que organizaram as suas viagens; 
 
5) Os governos têm o direito - e o dever - especialmente em caso de crise, de 
informar os seus viajantes das condições difíceis, mesmo dos perigos que 
podem encontrar por ocasião das suas deslocações ao estrangeiro; incumbelhes, 
no entanto, fornecer tais informações sem prejudicar de forma injustificada 
ou exagerada a indústria turística dos países de acolhimento e os interesses dos 
seus próprios operadores; o conteúdo de eventuais avisos deve assim ser 
previamente discutido com as autoridades dos países de acolhimento e os 
profissionais interessados; as recomendações formuladas serão estritamente 
proporcionais à gravidade das situa-ções e limitadas às zonas geográficas onde 
a insegurança estiver provada devendo ser aligeiradas ou anuladas logo que o 
retorno à normalidade o permitir; 
 
6) A imprensa, nomeadamente a imprensa turística especializada e os outros 
média, incluindo os modernos meios de comunicação electrónica, devem 
fornecer uma informação honesta e equilibrada sobre os acontecimentos e 
situações susceptíveis de influir na frequência turística; têm igualmente por 
missão fornecer indicações precisas e fiáveis aos consumidores de serviços 
turísticos. As novas tecnologias de comunicação e o comércio electrónico devem 
ser igualmente desenvolvidos e utilizados para esse fim, não devendo, de forma 
alguma tal como a imprensa e os média incentivar o turismo sexual. 
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ARTIGO 7º 
Direito ao turismo 

 
1) A possibilidade de aceder, directa e pessoalmente, à descoberta das riquezas do 
planeta constitui um direito aberto a todos os habitantes do mundo. A 
participação cada vez mais alargada no turismo nacional e internacional deve 
ser considerada como uma das melhores expressões possíveis do crescimento 
contínuo do tempo livre, e não deve ser obstaculizada; 
 
 
2) O direito ao turismo para todos deve ser visto como corolário do direito ao 
repouso e aos tempos livres, e nomeadamente do direito a uma razoável 
limitação da duração do trabalho e licenças periódicas pagas, garantido no artigo 
24 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e no artigo 7.1 do Pacto 
Internacional relativo aos direitos económicos, sociais e culturais; 
 
3) O turismo social, e nomeadamente o turismo associativo, que permite o acesso 
do maior número de cidadãos aos tempos livres, às viagens e às férias, deve ser 
desenvolvido com o apoio das autoridades públicas; 
 
4) O turismo das famílias, dos jovens e dos estudantes, das pessoas de idade e 
dos deficientes deve ser encorajado e facilitado. 
 

ARTIGO 8º 
Liberdade das deslocações turísticas 

 
1) Os turistas e visitantes beneficiam, no respeito pelo direito internacional e 
legislações nacionais, da liberdade de circulação, quer no interior do seu 
país, quer de um para outro Estado, em conformidade com o artigo 13 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem; devem poder aceder às zonas 
de trânsito e estada, bem como aos locais turísticos e culturais sem exageradas 
formalidades, nem discriminação; 
 
2) Os turistas e visitantes devem ver-lhes reconhecida a faculdade de utilizar todos 
os meios de comunicação disponíveis, interiores ou exteriores; devem beneficiar 
de um pronto e fácil acesso aos serviços administrativos, judiciários e de saúde 
locais; bem como ao livre contacto com as autoridades consulares do seu país 
de origem, em conformidade com as convenções diplomáticas em vigor; 
 
3) Os turistas e visitantes beneficiam dos mesmos direitos que os cidadãos do país 
visitado quanto à confidencialidade dos dados e informações pessoais que lhes 
respeitem, nomeadamente as armazenadas sob forma electrónica; 
 
4) Os procedimentos administrativos de passagem das fronteiras, impostos pelos 
Estados ou resultantes de acordos internacionais, como vistos, ou formalidades 
sanitárias e aduaneiras, devem ser adaptados de modo a facilitar a liberdade de 
viajar e o acesso do maior número de pesoas ao turismo internacional; os 
acordos entre grupos de países visando harmonizar e simplificar tais 
procedimentos devem ser encorajados; os impostos e encargos específicos 
penalisando a indústria turística e atentando contra a sua competitividade devem 
ser progressivamente eliminados ou corrigidos; 
 
5) Os viajantes devem poder dispor, desde que a situação económica dos países 
donde são originários o permita, do abono de divisas convertíveis necessário às 
suas deslocações. 

 
ARTIGO 9º 

Direito dos trabalhadores e dos empresários da indústria turística 
 

1) Os direitos fundamentais dos trabalhadores assalariados e independentes da 
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indústria turística e actividades conexas devem ser assegurados sob controlo 
das administrações, quer dos Estados de origem, quer dos países de 
acolhimento, com especial atenção dados os obstáculos específicos ligados 
especialmente à sazonalidade da sua actividade, à dimensão global da sua 
indústria e à flexibilidade que a natureza do seu trabalho muitas vezes impõe; 
 
2) Os trabalhadores assalariados e independentes da indústria e das actividades 
conexas têm o direito e o dever de adquirir uma formação ajustada, inicial e 
contínua; é-lhes assegurada uma protecção social adequada; a precaridade do 
emprego deve ser limitada ao máximo possível; um estatuto especial, 
nomeadamente no que diz respeito à sua protecção social, deve ser proposto 
aos trabalhadores sazonais do sector; 
 
3) Toda a pessoa física e moral, desde que cumpra as imposições e disponha das 
qualificações necessárias, deve ver-se reconhecido o direito de desenvolver uma 
actividade profissional no domínio do turismo, no quadro das legislações 
 
nacionais em vigor; os empresários e os investidores - especialmente no 
domínio das pequenas e médias empresas - devem ver-lhes reconhecido o livre 
acesso ao sector turístico com um mínimo de restrições legais ou 
administrativas; 
 
4) As trocas de experiência oferecidas aos quadros e trabalhadores, assalariados 
ou não, de diferentes países, contribuem para o desenvolvimento da indústria 
turística mundial, devendo ser incentivadas sempre que possível, no respeito 
pelas legislações nacionais e convenções internacionais aplicáveis; 
 
5) Factor insubstituível de solidariedade no desenvolvimento e dinamismo das 
trocas internacionais, as empresas multilaterais da indústria turística não devem 
abusar das situações de posição dominante que por vezes detêm; devem evitar 
tornar-se vector de modelos culturais e sociais artificialmente impostos às 
comunidades de acolhimento; em troca da liberdade de investir e operar 
comercialmente, que lhes deve ser plenamente reconhecida, devem 
comprometer-se com o desenvolvimento local evitando, pelo repatriamento 
excessivo dos seus benefícios ou pelas importações induzidas, reduzir a 
contribuição que dão às economias onde estão implantadas; 
 
6) O partenariado e o estabelecimento de relações equilibradas entre empresas 
dos países emissores e receptores concorrem para o desenvolvimento 
sustentável do turismo e para uma repartição equitativa dos benefícios do seu 
crescimento. 

 
ARTIGO 10º 

Aplicação dos princípios do Código Mundial de Ética do Turismo 
 
1) Os actores públicos e privados do desenvolvimento turístico cooperam na 
aplicação dos presentes princípios e devem zelar pelo controlo da sua 
efectivação; 
 
2) Os actores do desenvolvimento turístico reconhecem o papel das Instituições 
internacionais, na primeira linha das quais a Organização Mundial do Turismo, e 
 
das organizações não governamentais competentes em matéria de promoção e 
desenvolvimento do turismo na protecção dos direitos do homem, do ambiente 
ou da saúde, no respeito dos princípios gerais do direito internacional; 
 
3) Os mesmos actores manifestam a intenção de submeter, para efeitos de 
conciliação, os litígios relativos à aplicação ou interpretação do Código Mundial 
de Ética do Turismo a um organismo terceiro imparcial denominado: Comité 
Mundial de Ética do Turismo. 
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ANEXO B 
 

Política Nacional do Idoso 

 

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 
 

Regulamento  
 
 
Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 
 
CAPÍTULO I 
 
Da Finalidade 
Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, 
criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 
sociedade. 
Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de 
idade. 
 
CAPÍTULO II 
 
Dos Princípios e das Diretrizes 
 
SEÇÃO I 
 
Dos Princípios 
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pel os seguintes princípios: 
I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bemestar 
e o direito à vida; 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 
de conhecimento e informação para todos; 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 
efetivadas através desta política; 
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre 
o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela 
sociedade em geral, na aplicação desta lei. 
 
SEÇÃO II 
 
Das Diretrizes 
 
Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 
I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 
proporcionem sua integração às demais gerações; 
II - participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 
implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; 
III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento 
do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 
própria sobrevivência; 
IV - descentralização político-administrativa; 
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V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 
e na prestação de serviços; 
VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos 
serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo; 
VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 
VIII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços, quando desabrigados e sem família; 
IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento. 
Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de 
assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social. 
 
CAPÍTULO III 
 
Da Organização e Gestão 
 
Art. 5º Competirá ao órgão ministerial responsável pela assistência e promoção social a 
coordenação geral da política nacional do idoso, com a participação dos conselhos nacionais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso. 
Art. 6º Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso serão 
órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes 
dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à 
área. 
Art. 7º Compete aos conselhos de que trata o artigo anterior a formulação, coordenação, 
supervisão e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias 
político-administrativas. 
Art. 8º À União, por intermédio do ministério responsável pela assistência e promoção 
social, compete: 
I - coordenar as ações relativas à política nacional do idoso; 
II - participar na formulação, acompanhamento e avaliação da política nacional do idoso; 
III - promover as articulações intraministeriais e interministeriais necessárias à 
implementação da política nacional do idoso; 
IV - (vetado;) 
V - elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção e assistência social e 
submetê-la ao Conselho Nacional do Idoso. 
Parágrafo único. Os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência 
social, cultura, esporte e lazer devem elaborar proposta orçamentária, no âmbito de suas 
competências, visando ao financiamento de programas nacionais compatíveis com a política 
nacional do idoso. 
Art. 9º (Vetado.) 
Parágrafo único. (Vetado.) 
 

CAPÍTULO IV 
 
Das Ações Governamentais 
 
Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e 
entidades públicos: 
I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 
básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades 
governamentais e não-governamentais. 
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como 
centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de 
trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 
c) promover simpósios, seminários e encontros específicos; 
d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e 
publicações sobre a situação social do idoso; 
e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso; 
II - na área de saúde: 
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a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema 
Único de Saúde; 
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e 
medidas profiláticas; 
c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 
fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde; 
d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; 
e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia 
para treinamento de equipes interprofissionais; 
f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais; 
g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do 
idoso, com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação; e 
h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
III - na área de educação: 
a) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 
destinados ao idoso; 
b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos 
voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir 
conhecimentos sobre o assunto; 
c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores; 
d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de 
informar a população sobre o processo de envelhecimento; 
e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às 
condições do idoso; 
f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de 
universalizar o acesso às diferentes formas do saber; 
IV - na área de trabalho e previdência social: 
a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação 
no mercado de trabalho, no setor público e privado; 
b) priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários; 
c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos 
setores público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento; 
V - na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao idoso, na 
modalidade de casas-lares; 
b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de 
habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu estado físico e sua independência de 
locomoção; 
c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular; 
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
VI - na área de justiça: 
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para evitar abusos 
e lesões a seus direitos; 
VII - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos 
bens culturais; 
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, 
em âmbito nacional; 
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso 
aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 
e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a 
melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 
§ 1º É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e 
benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada. 
§ 2º Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á 
nomeado Curador especial em juízo. 
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§ 3º Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de 
negligência ou desrespeito ao idoso. 
 
 
 
CAPÍTULO V 
 
Do Conselho Nacional 
 
Art. 11. (Vetado.) 
Art. 12. (Vetado.) 
Art. 13. (Vetado.) 
Art. 14. (Vetado.) 
Art. 15. (Vetado.) 
Art. 16. (Vetado.) 
Art. 17. (Vetado.) 
Art. 18. (Vetado.) 
CAPÍTULO VI 
 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 19. Os recursos financeiros necessários à implantação das ações afetas às áreas de 
competência dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais serão 
consignados em seus respectivos orçamentos. 
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a partir da 
data de sua publicação. 
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 4 de janeiro de 1994, 173º da Independência e 106º da República 
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ANEXO C 

Estatuto do Idoso 

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 

DOU de 3.10.2003 

 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
Alterada pela Lei nº 11.737, de 14 de julho de 2008. 
Alterada pela Lei nº 11.765, de 5 de agosto de 2008.   

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

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 
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caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

IX - prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 
11.765, de 05 de agosto de 2008) 

Art. 4o 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. 

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos 
princípios por ela adotados. 

Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à 
pessoa física ou jurídica nos termos da lei. 

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma 
de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, 
previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos 
do idoso, definidos nesta Lei. 

TÍTULO II 

Dos Direitos Fundamentais 

CAPÍTULO I 

Do Direito à Vida 

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, 
nos termos desta Lei e da legislação vigente. 

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento 
saudável e em condições de dignidade. 

CAPÍTULO II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 
respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

§ 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: 

I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
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II – opinião e expressão; 

III – crença e culto religioso; 

IV – prática de esportes e de diversões; 

V – participação na vida familiar e comunitária; 

VI – participação na vida política, na forma da lei; 

VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 

§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, 
idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

CAPÍTULO III 

Dos Alimentos 

Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor 
de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial 
nos termos da lei processual civil. 

Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor 
de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título 
executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. (Redação dada pela Lei nº 
11.737, de 14 de julho de 2008) 

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o 
seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência 
social. 

CAPÍTULO IV 

Do Direito à Saúde 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

I – cadastramento da população idosa em base territorial; 
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II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria 
e gerontologia social; 

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar 
e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 
instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas 
com o Poder Público, nos meios urbano e rural; 

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas 
decorrentes do agravo da saúde. 

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade. 

§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão 
atendimento especializado, nos termos da lei. 

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, 
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência 
em tempo integral, segundo o critério médico. 

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder 
autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la 
por escrito. 

Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o 
direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 

I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 

II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado 
em tempo hábil; 

III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para 
consulta a curador ou familiar; 

IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que 
deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 
atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos 
profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes 
órgãos: 
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I – autoridade policial; 

II – Ministério Público; 

III – Conselho Municipal do Idoso; 

IV – Conselho Estadual do Idoso; 

V – Conselho Nacional do Idoso. 

CAPÍTULO V 

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 
currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele 
destinados. 

§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 
comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida 
moderna.  

§ 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 
transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da 
preservação da memória e da identidade culturais. 

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos 
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, 
de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada 
mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos 
respectivos locais. 

Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos 
idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o 
processo de envelhecimento. 

Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas 
e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 
adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade 
visual. 

CAPÍTULO VI 

Da Profissionalização e do Trabalho 

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas 
condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
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Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 

I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e 
habilidades para atividades regulares e remuneradas; 

II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 
(um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de 
esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania; 

III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 

CAPÍTULO VII 

Da Previdência Social 

Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social 
observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos 
salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma 
data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de 
início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em 
regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991. 

Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da 
aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de 
contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento 
do benefício. 

Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto 
no caput e § 2o do art. 3o da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo 
salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto 
no art. 35 da Lei no 8.213, de 1991. 

Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por 
responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para 
os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no 
período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo 
pagamento. 

Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos aposentados e 
pensionistas. 

CAPÍTULO VIII 

Da Assistência Social 
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Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os 
princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional 
do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para 
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício 
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas. 

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do 
caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se 
refere a Loas. 

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar 
contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. 

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de 
participação do idoso no custeio da entidade. 

§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social 
estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social 
percebido pelo idoso. 

§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a 
que se refere o caput deste artigo. 

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo 
familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais. 

CAPÍTULO IX 

Da Habitação 

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 
desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 
pública ou privada. 

§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será 
prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou 
carência de recursos financeiros próprios ou da família. 

§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter 
identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação 
pertinente. 

§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação 
compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e 
higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da 
lei. 

Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o 
idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o 
seguinte: 
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I – reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para atendimento aos 
idosos; 

II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 

III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de 
acessibilidade ao idoso; 

IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e 
pensão. 

CAPÍTULO X 

Do Transporte 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 
especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento 
pessoal que faça prova de sua idade. 

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% 
(dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de 
reservado preferencialmente para idosos. 

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 
(sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições 
para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da 
legislação específica: 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários-mínimos; 

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os 
idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-
mínimos. 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios 
para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II. 

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por 
cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser 
posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 

Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte 
coletivo. 

TÍTULO III 

Das Medidas de Proteção 
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CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 

III – em razão de sua condição pessoal. 

CAPÍTULO II 

Das Medidas Específicas de Proteção 

Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, 
isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o 
Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar; 

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 
convivência que lhe cause perturbação; 

V – abrigo em entidade; 

VI – abrigo temporário. 

TÍTULO IV 

Da Política de Atendimento ao Idoso 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 
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I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 
abandonados em hospitais e instituições de longa permanência; 

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 
sociedade no atendimento do idoso. 

CAPÍTULO II 

Das Entidades de Atendimento ao Idoso 

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão 
competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 1994. 

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao 
idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao 
Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de 
atendimento, observados os seguintes requisitos: 

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 

II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios 
desta Lei; 

III – estar regularmente constituída; 

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa 
permanência adotarão os seguintes princípios: 

I – preservação dos vínculos familiares; 

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 

IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 

V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 

VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e 
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dignidade. 

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso 
responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem 
prejuízo das sanções administrativas. 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de 
atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os 
respectivos preços, se for o caso; 

II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 

IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 

V – oferecer atendimento personalizado; 

VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 

VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 

IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 

XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de 
doenças infecto-contagiosas; 

XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos 
necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 

XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 

XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, 
nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, 
bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que 
possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento; 

XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de 
abandono moral ou material por parte dos familiares; 

XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao 
idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. 

CAPÍTULO III 
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Da Fiscalização das Entidades de Atendimento 

Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso 
serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e 
outros previstos em lei. 

Art. 53. O art. 7o da Lei no 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta Lei a 
supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política 
nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-
administrativas." (NR) 

Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados 
recebidos pelas entidades de atendimento. 

Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei 
ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou 
prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal: 

I – as entidades governamentais: 

a) advertência; 

b) afastamento provisório de seus dirigentes; 

c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 

d) fechamento de unidade ou interdição de programa; 

II – as entidades não-governamentais: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas; 

d) interdição de unidade ou suspensão de programa; 

e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. 

§ 1o Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao 
programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a 
suspensão do programa. 

§ 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando 
verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. 

§ 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em risco os 
direitos assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução 
da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem 
prejuízo das providências a serem tomadas pela Vigilância Sanitária. 
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§ 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. 

CAPÍTULO IV 

Das Infrações Administrativas 

Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta 
Lei: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato 
não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até 
que sejam cumpridas as exigências legais. 

Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os 
idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do 
estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. 

Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou 
instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de 
crimes contra idoso de que tiver conhecimento: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada 
em dobro no caso de reincidência. 

Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento 
ao idoso: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) e multa civil 
a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. 

CAPÍTULO V 

Da Apuração Administrativa de Infração às  

Normas de Proteção ao Idoso 

Art. 59. Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados anualmente, 
na forma da lei. 

Art. 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às 
normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de 
infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. 

§ 1o No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas 
impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. 

§ 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou 
este será lavrado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por motivo justificado. 

Art. 61. O autuado terá prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da defesa, contado 
da data da intimação, que será feita: 
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I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do 
infrator; 

II – por via postal, com aviso de recebimento. 

Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade competente aplicará 
à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das 
providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais 
instituições legitimadas para a fiscalização. 

Art. 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa 
abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções 
regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas 
pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. 

CAPÍTULO VI 

Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento 

Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este 
Capítulo as disposições das Leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999. 

Art. 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e 
não-governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada 
de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. 

Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério 
Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou 
outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante 
decisão fundamentada. 

Art. 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 
resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. 

Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, se 
necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a 
necessidade de produção de outras provas. 

§ 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 (cinco) 
dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. 

§ 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade 
governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa 
imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
proceder à substituição. 

§ 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo 
para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será 
extinto, sem julgamento do mérito. 

§ 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável 
pelo programa de atendimento. 

TÍTULO V 
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Do Acesso à Justiça 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento 
sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos 
previstos nesta Lei. 

Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 

§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de 
sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, 
que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em 
local visível nos autos do processo. 

§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do 
cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 
(sessenta) anos. 

§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, 
empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento 
preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em 
relação aos Serviços de Assistência Judiciária. 

§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e 
caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. 

CAPÍTULO II 

Do Ministério Público 

Art. 72. (VETADO) 

Art. 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos 
da respectiva Lei Orgânica. 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e 
interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso; 

II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de 
designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em 
todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco; 

III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o 
disposto no art. 43 desta Lei; 
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IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas 
no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; 

V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: 

a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não 
comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, 
inclusive pela Polícia Civil ou Militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, 
estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e 
diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas; 

VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao 
idoso; 

VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, 
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de 
que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais 
necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas; 

IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, 
educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições; 

X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta 
Lei. 

§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. 

§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis 
com a finalidade e atribuições do Ministério Público. 

§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso 
a toda entidade de atendimento ao idoso. 

Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o 
Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em 
que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer 
diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. 

Art. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. 

Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será 
declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. 

 

CAPÍTULO III 
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Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou 
Homogêneos 

Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser 
fundamentadas. 

Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa 
aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório 
de: 

I – acesso às ações e serviços de saúde; 

II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação 
incapacitante; 

III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa; 

IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial 
outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do 
idoso, protegidos em lei. 

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, 
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as 
competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. 

Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais 
indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente: 

I – o Ministério Público; 

II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam 
entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada 
a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária. 

§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos 
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. 

§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. 

Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, são admissíveis 
todas as espécies de ação pertinentes. 

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que lesem direito líquido e 
certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do 
mandado de segurança. 



96 
 

Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não-
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. 

§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. 

§ 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1o ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.  

§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao 
autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. 

Art. 84. Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde 
houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao 
atendimento ao idoso. 

Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado 
da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos 
mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia 
daquele. 

Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano 
irreparável à parte. 

Art. 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o 
juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da 
responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. 

Art. 87. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória 
favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério 
Público, facultada, igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou 
assumindo o pólo ativo, em caso de inércia desse órgão. 

Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. 

Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. 

Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério 
Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e 
indicando-lhe os elementos de convicção. 

Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, 
quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública 
contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as 
peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências cabíveis. 

Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no 
prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou 
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requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) 
dias. 

§ 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, 
determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, 
sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. 

§ 3o Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho Superior do 
Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as 
associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados ou anexados às peças de informação. 

§ 4o Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do 
Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

TÍTULO VI 

Dos Crimes 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 7.347, de 24 de 
julho de 1985. 

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não 
ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do 
Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO II 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se 
lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações 
bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio 
ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 
pessoa idosa, por qualquer motivo. 

§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados 
ou responsabilidade do agente. 
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Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 
autoridade pública: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.  

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 
natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado 
por lei ou mandado: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-
o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados 
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou 
inadequado: 

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 2o Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, 
sem justa causa, a pessoa idosa; 

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem 
judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil 
objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem 
judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 
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Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa 
deste em outorgar procuração à entidade de atendimento: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou 
pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar 
recebimento ou ressarcimento de dívida: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens 
depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração 
para fins de administração de bens ou deles dispor livremente: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar 
procuração: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, 
sem a devida representação legal: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.  

 

 

TÍTULO VII 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de 
qualquer outro agente fiscalizador: 

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 61. ............................................................................ 

II - ............................................................................ 

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher 
grávida;  

............................................................................." (NR) 
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"Art. 121. ............................................................................ 

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 
crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em 
flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou 
maior de 60 (sessenta) anos. 

............................................................................." (NR) 

"Art. 133. ............................................................................ 

§ 3o ............................................................................ 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos." (NR) 

"Art. 140. ............................................................................ 

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 
deficiência: 

............................................................................ (NR) 

"Art. 141. ............................................................................ 

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de 
deficiência, exceto no caso de injúria. 

............................................................................." (NR) 

"Art. 148. ............................................................................ 

§ 1o............................................................................ 

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 
60 (sessenta) anos. 

............................................................................" (NR) 

"Art. 159............................................................................ 

§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o 
seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou 
se o crime é cometido por bando ou quadrilha.  

............................................................................" (NR) 

"Art. 183............................................................................ 

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos." (NR) 

"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, 
ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de 
ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes 
proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de 
pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, 
sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 
enfermo: 

............................................................................" (NR) 

Art. 111. O  art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das 
Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 21............................................................................ 
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............................................................................ 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a 
vítima é maior de 60 (sessenta) anos." (NR) 

Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1o ............................................................................ 

§ 4o ............................................................................ 

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de 
deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;  

............................................................................" (NR) 

Art. 113. O inciso III do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18............................................................................ 

III – se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 
(vinte e um) anos ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a 
capacidade de discernimento ou de autodeterminação:  

............................................................................" (NR) 

Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos 
termos desta Lei." (NR) 

Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência 
Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários, em cada 
exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. 

Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do 
País. 

Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo 
os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica 
da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o 
estágio de desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo País. 

Art. 118. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da sua publicação, 
ressalvado o disposto no caput do art. 36, que vigorará a partir de 1o de janeiro de 
2004. 

Brasília, 1o de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Antonio Palocci Filho 
Rubem Fonseca Filho 
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Humberto Sérgio Costa LIma 
Guido Mantega 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Benedita Souza da Silva Sampaio 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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ANEXO D 
Linha do tempo do turismo social do SESC 

Fonte: Material de divulgação dos 60 anos do SESC 
 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 


