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O IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA: A CONSEQUÊNCIA DO ABANDONO 

  

 

Maria Clara Thomazini  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o crescente número de idosos em situação de rua 

e a busca das origens de tal problema, sendo a principal o abandono dos mesmos pela família, 

pelo estado e pela sociedade. Deixados de lado, sem condições psicológicas e financeiras de 

se manterem, não encontram amparo estatal e condições para viverem uma vida digna pautada 

em basilares direitos humanos previstos constitucionalmente e no Estatuto do Idoso. Foi 

utilizado nesta pesquisa o método teórico que consiste na revisão bibliográfica de livros, 

artigos científicos, legislação e doutrina aplicável ao caso. 

 

Palavras-chave: Abandono material. Situação de rua. Responsabilidade. Dignidade humana.  

 

 

THE ELDERLY IN HOMELESSNESS: THE RESULT OF ABANDONMENT 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the growing number of homeless elderly, the search for the origins 

of such problem, the main one being the abandonment of them, by family, state and society. 

Left aside, without the psychological and financial conditions to maintain themselves, they do 

not find state support, and conditions to live a dignified life based on fundamental human 

rights provided for in the constitution and the Elderly Statute. The theoretical method was 

used in this research which consists of the bibliographical review of books, scientific articles, 

legislation and doctrine applicable to the case. 

 

Keywords: Material abandonment. Street situation. Responsibility. Human dignity. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Em nosso país, é de conhecimento geral que a população idosa vem crescendo 

exorbitantemente se comparada com anos anteriores e que a pirâmide etária já não possui 

mais equilíbrio.  

Sendo assim, é inevitável que haja uma maior preocupação com os idosos, pois estes 

necessitam de cuidados especiais e farão parte de grande número da população dentro de 

pouco tempo. Assim, todos os problemas a eles relacionados se tornarão importantes. 

Hoje o abandono do idoso vem tomando proporções que fogem do controle estatal, 

sendo que muitos se encontram em situação de rua. Esse problema é motivado pela falta de 

estrutura familiar e ausência de um ambiente equilibrado.  

Corriqueiramente encontram-se idosos nas ruas, dormindo no chão, pedindo esmola 

para se alimentar, vivendo precariamente nas vielas e avenidas das cidades, por sofrerem o 

abandono de seus familiares. 

O abandono embora tenha justificativa, como o alcoolismo do idoso, ausência em 

casa como pai, entre outros motivos que muitas vezes o geram, ele não é prática aceitável por 

nosso ordenamento jurídico, culminando até em responsabilidade penal prevista na lei nº 

10.741 (Estatuto do Idoso). 

É necessário olhar atento aos idosos em situação de rua, afinal, os idosos possuem 

especial proteção legal da constituição federal e de um estatuto próprio. Assim, observando o 

abandono, notam-se claras violações de importantíssimo princípio do ordenamento jurídico 

brasileiro, a dignidade da pessoa humana.  

Através de análise legal e social, poderemos ver que há dever de cuidado pelos 

familiares, e também por parte do Estado, e estes juntos não podem permitir ou dar causa ao 

abandono do idoso que o leve a estar em situação de rua. 

O estado é juntamente responsável, com as famílias, pelos idosos que vivem 

atualmente em situação de rua, visto que é deles o dever de prover materialmente o idoso 

quando este não possuir condições básicas, para que ele viva com o mínimo de dignidade, 

sendo englobada a saúde, bem-estar, e entre outros direitos básicos, que o garante o direito à 

vida. 

As políticas públicas que o Estado oferece em prol da sociedade e, principalmente 

dos idosos, são escassas e muitas vezes não são efetivas o que, juntamente com o abandono 

ocasionado pelas famílias, agrava o problema do idoso em situação de rua que está totalmente 

desamparado, inclusive financeiramente. 
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Por fim, cumpre destacar, que o abandono do idoso vem causando problemas sociais, 

o qual o Estado e toda a sociedade são responsáveis pela solução, partindo de cada indivíduo a 

atitude de mudança dentro dos seus núcleos familiares, e a exigência para que o Estado 

promova meios para que o idoso em situação de rua não se torne um problema comum e ainda 

mais corriqueiro. 

 

2 A SITUAÇÃO PECULIAR E ATUAL DO IDOSO 

 

A quantidade de idosos no país cresce significativamente e os problemas a eles 

relacionados são relevantes. Eles são sujeitos de direitos e necessitam de cuidados, o que deve 

ser observado pelo Estado e pelas famílias, conforme se extrai: 

 

Enquanto a criança e o adolescente se desenvolvem no sentido do pleno 

reconhecimento de sua autonomia, o idoso precisa da força protetora da lei para 

mantê-lo, diante de sua natural e crescente fragilidade com as complexas exigências 

da vida. Tem, portanto, a vulnerabilidade do idoso, características próprias. 

(PEREIRA, 2016, p. 353) 

 

Ressalta-se que, o abandono sofrido pelos idosos é consequência da 

irresponsabilidade da família e falta de estrutura do Estado, e assim, por não encontrarem 

outra solução acabam vivendo em situação de rua, veja: 

 

Constantemente nos deparamos com pessoas abandonadas nas ruas, inclusive jovens 

e crianças menosprezadas; porém o idoso seria o mais oprimido, considerando a 

própria imagem da desumanização e vulnerabilidade, sendo até rejeitado e, às vezes, 

explorado pelos próprios familiares. (COSTA; VIEIRA, 2018, p. 200)  

 

Essencial é o olhar atento para condição peculiar do idoso, visando atender suas 

carências, já que se encontram nas ruas, para que haja o mínimo de garantia da dignidade da 

pessoa humana. A atualidade trouxe mudanças em seu modo de vida e tendo isso em vista, 

deve-se ponderar o que corresponde à melhor atender o idoso.  

 

2.1 DO SIGNIFICATIVO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA 

 

É certo que se caminha para uma sociedade com grande número de idosos, pois a 

população vem envelhecendo e a expectativa de vida vem aumentando, ao passo que o ritmo 

de natalidade diminui, tornando os idosos em número maior do que no passado. Veja: 
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De acordo com dados de 2014, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), os idosos formam o único grupo etário que deverá apresentar taxas de 
crescimento crescentes até 2050 no Brasil. A expectativa é que, neste ano, 

aproximadamente 68,1 milhões de pessoas atinjam os 60 anos, de modo que, entre 

2010 e 2050, o contingente de idosos deve aumentar mais que o triplo no país. 

Verifica-se, ainda, que a população idosa também tende a envelhecer, elevando-se o 

número de indivíduos com 80 anos ou mais, que poderá atingir 20% dos idosos até 

2050, representando 13 milhões de indivíduos. (PEREIRA, 2016, p. 350) 

 

Falar de direitos dos idosos nessa altura da história da humanidade é uma 

necessidade, afinal, se o Estado não planejar de forma correta, e as famílias não retomarem 

seus papéis principais no cuidado com o idoso, caminharemos para rumos incertos e que com 

certeza culminarão em abandonos recorrentes desses indivíduos. Ressalta-se: 

 

Nota-se que esse aumento elevado da expectativa de vida gera relevantes impactos 

no setor previdenciário e assistencial, demandando cuidados maiores com a saúde e 

uma regulamentação mais atenta de normas voltadas às peculiaridades que se 

apresentam com a proximidade do fim da vida. (PEREIRA, 2016, p. 350) 

 

Desta forma, percebe-se o elevado contingente de idosos e em crescente evolução, 

ressaltando a relevância do tema em questão, visto que com o maior número de idosos nas 

cidades e metrópoles, aumentará a taxa de idosos abandonados por suas famílias, e 

consequentemente em situação de rua, gerando caos e incontáveis violações de direito 

humanos. 

  

2.2 DO PROGRESSIVO ABANDONO FAMILIAR NA VELHICE 

 

Não é difícil identificar as mudanças ocorridas ao longo dos anos na forma de 

estruturação familiar, no que tange ao cuidado e responsabilidade material frente os idosos. 

Os responsáveis pelos idosos, não o querem mais por perto, tendo em vista o trabalho que o 

mesmo requer: já sendo incapaz para muitas atividades, não possuindo forma de ajudar em 

casa, dispendendo de muito zelo, acaba sendo um fardo para aqueles que o cercam, o que gera 

o abandono, como muito bem explicado: 

 

Existe uma série de fatores que interferem na permanência dos idosos junto aos seus 

familiares, como o agravamento da pobreza, os conflitos geracionais, a intensidade 

dos laços familiares no decorrer de suas vidas, a saída dos membros da família para 

o mercado de trabalho e o aparecimento e/ou agravamento de determinadas 
patologias que geram certo grau de dependência, assim como o rompimento de laços 

afetivos. (ESPETITA; MARTINS, 2006, p. 53) 
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Neste sentido, o idoso ao se encontrar sem recursos financeiros para se manter, sem 

apoio e atenção familiar em uma fase da vida onde já não está mais apto para o mercado de 

trabalho, não possui mais formas de se atualizar, e encontra-se em uma “bolha social”, 

totalmente excluído e não vendo formas de reinserção em qualquer meio que seja, acaba por 

parar nas ruas.  

As famílias vêm mudando, e com essa mudança a sociedade é obrigada a lidar, pois 

todos são afetados diretamente. Repare: 

 

A família pode ser considerada como um suporte na proteção do idoso fragilizado 

sendo, o ambiente familiar, o melhor espaço para dispensar o cuidado. Essa 

perspectiva está relacionada, entre outras, à noção de que a família é a instituição 

mediadora principal, entre o indivíduo e sua realidade circundante. (TIER; et al, p. 

332) 

 

Sendo a família a base de toda a sociedade, o que ocorre nela, atinge os demais, e 

não poderia ser diferente no que tange o abandono do idoso. 

 

2.3 DA FALTA DE ESTRUTURA ESTATAL PARA ACOLHER O IDOSO 

ABANDONADO  

 

O idoso abandonado, quando deixado por sua família, é encontrado às margens de 

todo corpo social e fica dependente do Estado e da sociedade. Assim, ao não ter outro rumo se 

não às ruas, necessita de um olhar caridoso, de uma mão estendida que muitas vezes não é a 

estatal, examine: 

 

As políticas públicas atuais voltadas para os idosos já são claramente ineficientes, a 

inacessibilidade dos idosos a uma condição de vida digna cada vez mais se confirma 

devido quase sempre a situação economicamente vulnerável. (BRAGA; BRAUNER, 

2018, p. 87) 

 

A preocupação do Estado deve estar voltada não somente para os motivos que 

causam o abandono do idoso pelas famílias, pois ele é juntamente responsável pelo problema, 

devendo, portanto, acolher os idosos em situação de rua, e oferecer-lhes meios que propicie 

uma vida digna na velhice:  

 

A realidade do envelhecimento populacional e as condições ofertadas às pessoas de 

idade avançada em nosso país demonstram que não há outro caminho, salvo o de 

investir em programas de atenção aos idosos. (BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 81)  
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O Estado, ao se deparar com o idoso em situação de rua, nota que suas políticas 

públicas não são efetivas e que as previsões legais do dever de cuidado familiar, vêm sendo 

violadas. Se através desses resultados, as entidades e a sociedade como um todo não tomar 

atitudes a respeito do tema, ter-se-á um futuro caos.  

 

3 DA PROTEÇÃO LEGAL NA VELHICE 

 

O idoso é protegido legalmente não somente por dispositivos constitucionais ou 

cíveis, mas por um estatuto próprio, sendo este a lei nº 10.741 de 2003, abarcando toda pessoa 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Isso porque o idoso requer uma atenção especial de toda sociedade, Estado e família, 

tendo em vista sua condição peculiar, necessidade de cuidado e dever dos que o cercam de 

garantir a ele uma vida digna, o que muitas vezes tem sido imperfeito. Veja: 

 

O art. 230 da Constituição Federal de 1988 prevê como dever de todos – Estado, 

Família e Sociedade – zelar pela dignidade humana dos idosos, o que também é 

previsto pelo §3º do art. 10 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), devendo-se 
coloca-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. (PEREIRA, 2016, p. 350) 

 

A proteção legal quanto ao idoso não é mitigada ou inexistente, ela existe e tem 

previsões importantíssimas que garantem aos idosos direitos a ele inerentes, segundo se 

destaca: 

 

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. 

§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

(BRASIL, 2003) 

 

O problema está na execução desses direitos, na forma como ele é exigido do Estado 

e das famílias, na forma como a sociedade lida com ele, e como ele vive atualmente, a mercê 

da coletividade sem nem ao menos possuir moradia, vivendo em situação de rua. 

 

 

3.1 DA PROTEÇÃO LEGAL E INTEGRAL DO IDOSO  
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Conforme o art. 230, previsto na Constituição Federal, deriva-se algumas noções a 

respeito da proteção do idoso em nosso ordenamento jurídico: 

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (BRASIL, 1988) 

 

Torna-se confuso analisar tal dispositivo se comparado com a realidade vista nas 

ruas. É inconcebível que um mandamento constitucional que não deixa dúvidas ao leitor, 

sobre a responsabilidade dos envolvidos nos cuidados dos idosos, não seja cumprido e exigido 

a ponto de o abandono gerado resultar no cenário lamentável do idoso que viva nas ruas 

atualmente.  

Ainda que a constituição preveja genericamente o direito à cidadania, dignidade da 

pessoa humana, direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, que são direitos de todos, 

ela foi mais especifica ao trazer tais garantias aos idosos e ainda há o estatuto do idoso, que é 

particular na questão. Entretanto, são estipuladas, mas ignoradas na prática. Observe o 

estatuto do Idoso: 

  

Art. 2. 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. (BRASIL, 2003) 
 

O idoso em situação de rua muitas vezes tem inúmeros dos direitos citados violados, 

como o bem-estar e a dignidade em sua plenitude. Falta-lhes o básico. O alarmante problema 

está em quem o provoca: os primeiros responsáveis, a família, através do abandono. 

 

3.2 DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO ABANDONO MATERIAL  

 

Cumpre destacar que os idosos não podem ser abandonados materialmente por suas 

famílias, pela comunidade e pelo poder público, devendo estes responsáveis arcar com 

prioridade absoluta a garantia e efetivação desses direitos. Veja: 

 

Art. 3. 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. 
(BRASIL, 2003) 
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Assim, ao encontrar um idoso em situação de rua, constata-se que esses direitos 

previstos não foram executados pelos responsáveis e nem foi conduta reprimida pelas 

autoridades, visto ser crime, como se extrai: 

 

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. (BRASIL, 2003) 

[...] 

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. (BRASIL, 2003) 

 

 O Estado, ao estar diante de tal fato, deveria oferecer meios para que o idoso saia 

dessa situação, através de políticas públicas ou trabalho especializado com as famílias, afinal, 

o problema tem que ser resolvido, conforme se extrai:  

 

Apoio social, oportunidades de educação e aprendizagem permanente, além de paz e 

proteção contra a violência e maus-tratos são fatores essenciais do ambiente social 

que estimulam a saúde, participação e segurança, à medida que as pessoas 

envelhecem (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). (BRAGA; BRAUNER, 

2018, p. 86) 

 

Assim, constata-se a impossibilidade do abandono material, devendo os responsáveis 

estar obrigados a fornecer ao idoso aquilo que lhe é devido, por lei e tendo em vista sua 

condição mínima de existência pautada em basilares direitos que humanos, que a todos devem 

ser ofertados.  

 

3.3 A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA E DO ESTADO FRENTE AO 

ABANDONO 

 

De acordo com o art. 226 da Constituição Federal, tem-se que o Estado se torna 

responsável pela proteção das instituições familiares, considerando-a ainda, a base da 

sociedade (BRASIL, 1988). Deste modo, nota-se a quebra de paradigmas familiares, não 

cabendo interpretação diversa da que demonstra a importância do Estado no problema dos 

idosos em situação de rua, pela ausência de uma família que não abandone este idoso. 

Em concordância com todos dispositivos legais já citados, repara-se que o idoso teve 

atenção especial do legislador, ao o proteger em sua integralidade e adotar como responsáveis 
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a família e o Estado. Ocorre que, ainda assim, o abandono pelas famílias ocorre, e o estado 

não possui estrutura para arcar com o idoso em situação de rua. 

O cenário atual exige mudanças dos responsáveis, ou seja, a família deve estar 

presente na vida desse idoso, o provendo materialmente e o tratando dignamente, e na 

ausência, o Estado deve subsidiariamente realizar este papel, acolhendo e fornecendo acesso a 

direitos básicos. 

Neste sentido, encontrada a raiz do problema, os que foram incumbidos do dever de 

assistir o idoso, devem ampará-lo independente de justificativa. Confira: “De igual sorte, há a 

responsabilização de todos, incluindo a família, a comunidade, a sociedade e o Poder 

Público”(BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 77). 

Assim, não há como os responsáveis legais pelos idosos se escusarem dos deveres 

que lhe foram conferidos, afinal, alguém deverá arcar com o limite da situação, 

principalmente quando nos deparamos com o idoso que chega ao ponto de viver nas ruas, 

abandonado e desassistido.  

 

4 DO ABANDONO MATERIAL DO IDOSO 

 

A lei nº 10.741/2003 prevê a proteção do idoso quanto o abandono material pelos 

familiares, pela comunidade, pela sociedade e pelo Poder Público, sendo assim, não caberia 

em tese sua violação. Entretanto, não é o que se comtempla na prática, pois esses direitos 

fundamentais (até mesmo previstos na Constituição de 1988) estão sendo cotidianamente 

violados e não é levada em consideração a condição peculiar do idoso. 

As famílias têm abandonado os idosos, pela falta de recurso financeiro, sem 

encontrar amparo estatal para a manutenção do mesmo: 

 

Atualmente, a entidade familiar vem sofrendo modificações, nas quais os idosos 

estão enfrentando diversas situações de descaso, desprezo, e por serem considerados 

improdutivos, estão sendo particularmente abandonados. A situação que estabelece 

o marco inicial do processo de rualização é a ruptura com os laços familiares e com 

o vínculo empregatício, caracterizada pela descontinuidade dos suportes anteriores 

com a atual situação, em geral, os idosos rualizados tem a sua origem de família 

pobre, que os obrigou à necessidade do trabalho desde a infância. (COSTA; 

VIEIRA, 2018, p. 209) 

 

A lei é clara ao prever que em caso de necessidade das famílias em prover os idosos, 

o Estado deve arcar com tal verba, de modo a não permitir que ele viva em necessidade, o que 

faz-se imaginar, que logicamente ele não poderia estar nas ruas, assim como qualquer outro 
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indivíduo. Segundo o art. 14 da lei nº 10.741: “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” (BRASIL, 2003). 

O idoso em situação de rua não tem sequer direitos básicos garantidos, como saúde e 

alimentação, então, para solução do problema, os responsáveis devem ser punidos e retomar 

uma atitude positiva frente esses direitos dos idosos, assumindo seu papel de cuidado a eles 

conferido, sem se escusarem de tal responsabilidade por qualquer que seja o motivo. 

 

4.1 AS CAUSAS DO ABANDONO E A RELAÇÃO COM O COTIDIANO 

FAMILIAR 

 

É perceptível a transformação estrutural que as famílias vêm sofrendo ao longo dos 

anos, pelas exigências da vida moderna, como a necessidade de mais tempo em locais de 

trabalho, o esgotamento com tarefas desgastantes, a insuficiência de recursos para 

manutenção de padrão de vida mínimo. Veja: 

 

Com a modernidade, a estrutura familiar e as relações afetivas estão cada vez mais 

frágeis. As necessidades do indivíduo, juntamente com o seu projeto de vida fazem 

com que o foco se direcione aos seus objetivos pessoais e não familiares, parecendo 

que, apesar de vivermos em família, vivemos sós.  (ESPITIA; MARTINS, 2006, p. 

58) 

 

O breve trecho nos remete a ideia de que ainda que inseridos no seio familiar, as 

mudanças estruturais já citadas nos afetaram a ponto da presença do outro significar um vazio, 

que não nos preenche, sendo a primeira causa do abandono dos idosos: o sentimento de 

inutilidade, de não pertença àquele meio. 

Muito além do que viver sós, no sentido psicológico da palavra, estamos diante da 

ausência da presença física na família do idoso. Os indivíduos responsáveis pelos idosos, com 

menos tempo e dinheiro a dispor da família, acabam o deixando de lado e o abandonando 

fisicamente, o que os levam a viverem nas ruas. 

 

4.2 A NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO ESTADO CONTRA O ABANDONO 

COMO VIOLAÇÃO LEGAL 

 

Sendo o abandono material tipificado, somos induzidos a refletir porque o mesmo é 

realizado sem a menor forma de controle e punição pelas autoridades responsáveis. O Estado 
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é falho neste sentido e não se pode ignorar o fato que além da ausência de corretivo para tal 

pratica, se deparando com a violação, o Estado tinha o dever de agir pois é igualmente 

incumbido do encargo. 

Não há como o Estado se eximir do fato que o abandono é de sua responsabilidade 

também, e que vem sendo corriqueiros os problemas dele decorrente, como o idoso em 

situação de rua. Desta forma, ele deve agir punindo os responsáveis por violar dispositivo 

legal ou atuar com políticas públicas de cuidado desses idosos, para que tenham garantido 

seus direitos humanos, como aduz: 

 

Atualmente existem no Brasil diversos diplomas e dispositivos constitucionais e 
legais que dispõem sobre proteção e direitos dos idosos, entretanto, diante dessa 

realidade, questiona-se: as políticas públicas e a lei nesse sentido são efetivas? 

(BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 72) 

 

É urgente a necessidade de intervenção estatal na situação dos idosos em situação de 

rua decorrentes do abandono, afinal o Estado não pode permitir violações legais que gerem 

situações extremas como estas, e sendo efetuadas, não pode consentir com a circunstância e se 

eximir da culpa pelo problema sem apresentar soluções, visto sua responsabilidade. 

 

4.3 O ABANDONO COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA DO IDOSO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

De acordo com todo exposto, vê-se que o abandono é decorrente da vida cotidiana, 

que foi transformada ao longo do tempo, requisitando dos familiares dos idosos, um tempo e 

uma renda que eles não possuem. Assim, acaba o idoso por não ter suprido seus direitos 

básicos dentro de seu lar, pelo desprezo, falta de cuidado, de zelo e entre outros fatores, que 

os levam a viver nas ruas. 

Neste sentido, é o abandono uma das causas diretas do idoso em situação de rua, 

veja: 

 

A dificuldade de manter o idoso não se limita apenas à questão socioeconômica 
familiar, mas a toda sua estruturação basilar e esse é um dos motivos que faz com 

que os idosos estejam muitas vezes sujeitos ao abandono, pois os familiares tendem 

a abandoná-los em instituições e até mesmo nas ruas. (COSTA; VIEIRA, 2018, p. 

205)  

 

A causa direta do idoso em situação de rua é identificada como sendo o abandono 

pelos familiares, devem-se unir esforços para repudiá-la, não cabendo a alegação de que o 
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problema não é importante, ou que não possuímos culpa nisto, pois toda a sociedade está 

envolvida, querendo ou não.  

 

5 DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

O significado do idoso em situação de rua não é difícil compreensão, sendo o mesmo 

dos demais, porém com aqueles que possuem 60 anos ou mais, de acordo com o estatuto do 

idoso: 

 

A população em situação de rua pode ser compreendida como grupo de indivíduos 

diversos, que partilham a pobreza extrema, e muitas vezes, com os vínculos 

familiares interrompidos, fragilizados e que por não possuir uma moradia fixa, 

habitam transitoriamente diversos logradouros públicos (ruas, praças, jardins, 

canteiros, marquises e baixos de viadutos), as áreas degradadas (dos prédios 

abandonados, ruinas, cemitérios e carcaças de veículos) podendo utilizar albergues 

ou moradias provisórias para pernoitar (SILVA, 2009, p. 136). (COSTA; VIEIRA, 

2018, p. 203) 

 

É frequente testemunhar idosos em situação de rua: as vezes são ignorados, as vezes 

ajudados, mas não é refletido sobre o que o levou a estar naquela condição. Segundo já 

narrado, uma das grandes causas para o idoso em situação de rua, é o abandono dos 

familiares. Entenda: 

 

Os principais motivos que os levam a morar na rua são: a inexistência ou 

rompimento de vínculos familiares e os vícios como alcoolismo/drogas. A 

vulnerabilidade familiar é destaque nesse caso, isso reflete no caráter transitório dos 

vínculos afetivos estabelecidos na rua, criando nesses idosos uma dependência 

assistencial, esse seria um dos principais fatores que levariam os idosos a viver em 

situação de rua, a ruptura familiar. (COSTA; VIEIRA, 2018, p. 208) 

 

Partindo da causa do problema, deve-se focar em resolvê-lo, afinal, não é passível de 

justificativa deixar que o abandono venha crescendo e direitos venham sendo violados. 

Medidas precisam ser tomadas, a ponto que se torna inconcebível aceitar que o idoso viva em 

situação de rua, tendo mitigados direitos básicos por quem deveria protegê-lo.  

O idoso que se encontra nas ruas, carece de ajuda, principalmente do Poder Público, 

já que o mesmo não tomou providencias para conter o abandono e não fiscalizou as ações 

familiares, que tinham o poder de reinserção deste idoso, no decorrer do tempo.  

 

5.1 A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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O princípio da dignidade da pessoa humana é principal dentro do nosso 

ordenamento, com função orientadora das atitudes e julgamentos fáticos no nosso Poder 

Judiciário, não cabendo violações ou exceções: 

 

Prevê o art.1º, III, da CF/1988, que o Estado Democrático de Direito brasileiro tem 

como fundamento a dignidade da pessoa humana. Trata-se do que denomina 

princípio máximo, ou superprincípio, ou macroprincípio, ou princípio dos 

princípios. Diante desse regramento inafastável de proteção da pessoa humana é que 

está em voga, atualmente, falar em personalização, repersonalização e 

despatrimonialização do Direito Privado. (TARTUCE, 2018, p. 1315) 

 

Neste sentido, veja que todos os indivíduos devem ser protegidos quanto a sua 

dignidade (que abrangem inúmeros aspectos) durante toda sua vida. Os idosos não ficam de 

fora desta proteção, pelo contrário, por conta da idade, devem ter cuidado redobrado quanto a 

fiscalização e efetuação desses direitos a ele inerentes. 

A dignidade da pessoa humana envolve questões como a custódia de direitos 

referentes a vida, a saúde, a moradia, o lazer, entre outros, para dizer que o ser humano deve 

ser resguardado para que sua vivência seja marcada pelo mínimo existencial. Veja: 

 

Para garantir a dignidade da pessoa humana, não basta a garantia de direitos; é 

preciso que todos olhem para o idoso como uma pessoa que é igual às demais e, por 

uma questão do próprio organismo humano, passa a ter certas limitações que o 

tornam um inútil, mas sim uma pessoa que precisa de cuidados, assim como os 

adultos e as crianças também precisam. (PEREIRA, 2016, p. 355) 

 

Em situação de rua, as pessoas idosas não têm esse mínimo existencial: faltam-lhes 

comida, abrigo, cobertas, vestimenta e até mesmo um olhar atencioso que o veja como sujeito 

de direitos e de pessoa digna.  

O conceito de dignidade da pessoa humana é geral, deve ser aplicado a todos, sem 

distinção. Não é o que se nota no idoso em situação de rua, atente-se: 

 

Viver na rua traz inúmeras incertezas, além da violência, discriminação, abandono 

social, ruptura de vínculos familiares, ou seja, a questão é bastante pertinente, pois o 

descaso e o desprezo excluem alguns idosos da sociedade, que os julgam 

improdutivos, sendo comum encontrar idosos abandonados pela própria família. O 

que ocorre com o idoso em situação de rua é um processo de desumanização, ele é 

apenas mais uma vítima do descaso e sofre para manter-se vivo. (COSTA; VIEIRA, 

2018, p. 207) 

 

Por fim, cumpre destacar a ausência do tratamento do idoso em situação de rua como 

sujeito pertencente de direitos, que não se encaixa na definição de dignidade da pessoa 
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humana, a qual ele parece estar excluído, não tendo liberdades, privilégios e regalias que a lei 

os confia. 

 

5.2 A NECESSIDADE DE REINSERÇÃO DO IDOSO 

 

 Através dos idosos em situação de rua, sem amparo familiar ou social, verifica-se a 

necessidade de reinserção do mesmo, para que volte a ter dignidade no sentido amplo da 

palavra.  

A reinserção não é simples, fácil ou de rápido resultado, mas a junção de esforços 

para que o idoso seja retirado das ruas por meio de políticas públicas, incentivo às famílias, 

visando à resolução do problema em longo prazo será eficaz. 

Tendo em vista o dever de toda sociedade na reinserção do idoso abandonado, abduz:  

 

Deve-se partir do ponto de que os trabalhos ou programas de humanização estão na 

disposição de cada cidadão – e do Estado – de acolher e respeitar o idoso, como uma 

pessoa capaz de exercitar sua dignidade. (BRAGA; BRAUNER, 2018, p. 82) 

 

O idoso deve retomar seu posto de sujeito de direitos, através da reinserção no núcleo 

familiar, através do amparo estatal que lhe oferece meios melhores do que os que vem sendo 

ofertados, para que ele saia do cenário das ruas. 

 

5.3 A CONSCIENTIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO PAPEL INTEGRADOR  

 

As famílias devem buscar o entendimento de que o idoso por si só, não possui 

condições de se manterem financeiramente, psicologicamente e socialmente. Eles necessitam 

de amparo em todos os sentidos, para que não se percam no seio social e possam ter o mínimo 

de dignidade na velhice. 

Neste sentido, é dever da família integrar o idoso no meio em que vive, lhe doando 

tempo, recursos financeiros e detalhes que o fazem sentir um sujeito de direitos e merecedor 

de respeito. 

Através de cuidados básicos pela família, o idoso pode ter mudado seu destino, que 

hoje são as ruas. Repare: 

 

A dignidade e o respeito são pressupostos fundamentais e indispensáveis para que se 

faça justiça social com os idosos e, se não encontrarmos respostas para o significado 

da vida do ser humano idoso, existirão poucas possibilidades de que ele exerça sua 



17 

 

cidadania e tenha garantias mínimas de um viver/envelhecer saudável. (BRAGA; 

BRAUNER, 2018, p. 87) 

 

O papel integrador das famílias deve ser pauta de discussão em diversos meios, para 

que tome repercussão e possa ser disseminado. O Estado tem a obrigação urgente de fazer 

com que isso seja conhecido e posteriormente, com a efetivação dos planos referentes a 

integração, buscar o total intento do idoso em situação de rua. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme já explanado, nota-se que os idosos em situação de rua vêm crescendo em 

número, à medida que a população idosa alcança marcas populacionais históricas, tornando o 

problema urgente, afinal, chegará ao ponto do Estado não mais conter o problema.  

A grande causa levantada como principal no problema dos idosos em situação de rua, 

foi o abandono gerado pelas famílias, que esquecem os deveres a eles concedidos, não só 

legalmente, mas moralmente frente o idoso inserido no seu ambiente familiar. 

O abandono que leva o idoso a viver nas ruas foi induzido pelas mudanças sociais, 

pelas exigências modernas e entre outras causas, mas que não observaram os direitos 

conferidos aos idosos e não foram punidos por conta disto, gerando até mesmo insegurança 

jurídica.  

O Estado que é juntamente responsável com as famílias pela proteção do idoso, não 

fiscaliza tais ações e pior ainda, ao ver o idoso em situação de rua, não toma medidas para que 

o mesmo seja retirado daquele meio.  

O idoso ao se encontrar nas ruas, tem inúmeros direitos que são conferidos a todos 

indivíduos, violados. Ressalta-se que pela condição de idoso, ele não só tem direitos 

fundamentais garantidos pela constituição ou pelo código civil, como proteções únicas e 

peculiares ofertadas pelo estatuto do idoso.  

Ignoradas todas as formas de proteções do idoso, eles têm seus direitos violados ao 

estarem nas ruas, e as famílias que causaram o problema, não tomam conhecimento. A partir 

da premissa que o Estado deveria fiscalizar e punir tais atitudes, cabe ao mesmo a retirada do 

idoso das ruas e a criação de medidas para que o abandono seja controlado. 

A conscientização das famílias no seu papel frente a responsabilidade com o idoso 

torna-se fundamental para a resolução do problema, então cabe ao Estado induzi-los e ofertar 

meios para que a reinserção seja efetuada e que o abandono não seja mais praticado. 
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Caso a família assuma de vez a sua responsabilidade em cuidar, zelar, prover o idoso, 

e o Estado leve a sério a sua missão em não desemparar os idosos, criando e mantendo 

políticas públicas eficazes, deixar-se-ia de notar tantos idosos nas ruas, e consequentemente 

haveria mais equilíbrio social, possibilitando uma maior dignidade aos idosos que poderão 

viver o resto de suas vidas decentemente.  

É urgente a necessidade de atenção aos idosos no que tange o abandono, é 

inconcebível que eles, ao final de sua vida, vivam em condições de extrema pobreza, que não 

tenham direitos fundamentais reconhecidos e que sejam deixados à margem da sociedade. O 

abandono tem causado problemas que ainda podem ser reparados, mas que se não atendidos e 

supridos o quanto antes podem tomar dimensões de difícil contensão. 

Assim, não há que se questionar a essencialidade do tema para a bioética, afinal, é 

atual e urgente, devendo ser tema de discussões visando um futuro equilibrado para os idosos 

e para a sociedade como um todo, ao sonhar-se com menos idosos vivendo nas ruas. 
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