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RESUMO – Os adolescentes que são retirados da guarda dos pais devem ser tutelados pelo 

Estado, pois ele será o responsável provisoriamente até que haja reajuste na condição familiar ou 
adote esta criança ou adolescente, a partir da sentença judicial. O problema encontra-se com a 
decorrência deles fugirem das casas de apoio e nada é feito para que volte, visto que os 
responsáveis por estes locais não avisam as autoridades competentes do ocorrido. Portanto, o 
disparate do sistema esta justamente em se isentar da responsabilidade de mantê-los na casa não 
havendo nenhuma lei que permita que com a fuga, sem autorização do juiz possam procurá-los e 
trazê-los para as moradias provisórias ou permanentes dependendo do caso. Ainda neste raciocínio, 
deve-se resaltar que segundo o artigo 3º e 4º do Código Civil eles precisam de pessoas que 
respondam pelos atos por eles acometidos, pois com embasamento em estudos psicológicos estes 
não estão com a construção da personalidade amplamente finalizada. Por isso, é crucial que existam 
pessoas que as ensinem dentro da moral o correto, e com a falta de familiares tornando o Estado  
responsável para demonstra-lhe como funciona a organização social vigente para a criança e o 
adolescente. Porém, a partir do momento que nada se faz para que voltem e ninguém os assiste, eles 
tornam-se vulneráveis a um mundo que ainda estão desvendando e  com isso aprendendo sozinhos 
e estarão vulneráveis aos perigos da vida, sem que estes possam saber se a ideologias que seguem 
são  realmente adequadas. 
 
PALAVRAS CHAVE – Adolescentes. Evasão. Legislação. 
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Introdução 
 

A perda de direitos dos pais sobre o filho ou o abando de incapazes ou parcialmente 
incapazes está previsto no ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), medidas para que esta 
criança não fique sem tutela. 

Portanto, o artigo 101
1
 protege  a criança ou o adolescente que fica sem a guarda e tutela de 

parentes em  casas de abrigo, porém se sabe que alguns fogem  e em algumas das vezes  nada é 
feito para que os achem, pois não é explicito na lei quando há evasão desses da casa,por isso nada 
pode ser feito sem autorização  do juiz. 

Os motivos de escapula são inúmeros, mas os mais frequentes são: Por estarem separados 
da família, em algumas circunstâncias de forma imprevista,quando se refere à  segregação da 
instituição familiar  não se diz respeito apenas aos pais, mas os irmão, que quando a família ou se 
isenta da responsabilidade ou por problemas existe a proibição de guarda são  eles são retirados dos 
pais,  sendo separados muitas das vezes em diferentes casas, visto que estas não tem vagas para 
todos ou são separadas por sexos.   

Além desses fatores citados, pode-se afirmar que há resistência em permanecer  outrossim 
pois existe um tempo para que se readapte com a nova moradia, que segundo o ECA “Parágrafo 
único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para colocação 
em família substituta, não implicando privação da liberdade” o que dificulta o entendimento dessa 
criança, visto que a moradia que até então ela reconhecia com problemas existentes ela é retirada 
por fatores justificáveis  como: violência psicológica

2
; Negligencia

3
; violência  sexual

4
; Acometidos 

pelos pais.São levadas para casas, onde sabem que provisória, ou que só poderão ficar até os 
dezoito anos, depois nada mais é feito pelo Estado  

Com isso, o motivo de abandono da casa pela criança ou adolescente é mais provável, 
principalmente nos primeiros meses, visto como Wallon.  
                                    “No instante em que se produz ,a contração dá lugar à sensação e recebe dela 

um estimulo novo(...)As reações posturais que as constituem parece dar-
lhes , adicionalmente, o espetáculo de si mesmas. Existe em toda emoção 
uma espécie de narcisismo inevitável e espontâneo. Não é somente o caso 
das emoções mais humanizadas ,como a tristeza ,que parece alimentar-se 
das suas próprias manifestações e desenvolver-se ao modulá-las”.( 
WALLON, pg. 57)    

Contudo, é defendido por Wallon que existirá resistência com a finalidade de desvendar quais 
são as regras e como se deve portar no local. Além disso, até adaptarem-se a nova organização, a 
horários, que muitos não tinham antes, visto que na maioria dos casos são filhados de dependentes 
químicos, pois esses nem ao menos são totalmente capazes na visão civil segundo o artigo 5º  inciso 
II “ os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que por deficiência mental tenham o 
discernimento reduzido”, portanto esses nem ao menos são responsáveis por si, com isso  perdem a 
capacidade de zelo pelo filho, pois além de serem civilmente parcialmente capazes, vivem em prol do 
vício. 

Além desses acontecimentos, para as crianças serem retiradas da guarda familiar causa 
grande transtornos como: 

Invisibilidade, conforme consta Ivana Oriote
5
,as crianças e adolescentes se sentem afora dos 

problemas que já tinham em casa, os quais levavam-no a acreditar que não eram sujeitos que 
mereciam voz, vão para o abrigo, que é uma realidade diferente da que estava acostumados, pois se 
tem horários e convive com pessoas com costumes diferentes e muitas das vezes nestas casas não 
se consegue dar atenção a todos que ali moram, pois na grande maioria são três pessoas para cuidar 
de um grande grupo de crianças e adolescentes. 

Transgressão: eles apresentam resistência em permanecer na casa 
alegando diversos motivos para essa ação.Ivana em pesquisa com esses 
meninos constata que: “Miguel e Felipe fogem com freqüência da 
instituição, o que é também uma prática acentuada de Caroline. Embora há 
pouco tempo na instituição, ela foge com certa assiduidade. No entanto, o 

                                                 
1
 “Verificada qualquer das hipóteses previstas  no artigo 98*,a autoridade competente poderá determinar, entre outras , as 

seguintes medidas. 
*”Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente  são aplicáveis sempre  que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados” 
2
  Violência psicológica: Rejeição e discriminação. 

3
 .Negligência: Omissão dos responsáveis referente a guarda. 

4
 Violência sexual: Uso da criança ou do adolescente pelo adulto com o objetivo de o satisfazer sexualmente 

5
 Departamento de Psicologia da Universidade Católica de Goiás 
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motivo de suas fugas, frequentes, ocorrem pela necessidade de ver alguém 
da família, mas questões burocráticas da instituição não permitiram atender 
seu pedido. Cansada, deprimida e revoltada, ela pula o muro e vai ao 
encontro dos familiares sem a devida permissão.”( ORIOTE, pg. 2) 

Portanto, a saída do abrigo, é rotineira e essas crianças e adolescentes fora de uma tutela, 
tornam-se vulneráveis aos acontecimentos do mundo, pois não serão assistido por nenhum 
responsável, por conseguinte não será educado, ou seja , não conseguirá construir uma moral. 

Dentro desta discussão, Jaiseld afirma que a personalidade
6
 humana conclui-se com os vinte 

e um anos, podendo demorar mais, sendo assim é indubitável que os tutelados sejam acompanhados 
por um responsável e que o ensine , mostrando-lhe o que dentro da sociedade é permissível e 
seguro. 

Enquanto essa personalidade não é concluída, a criança reproduz o que vive e como é 
tratada, pois para ela tudo que é perceptível está correto, visto que ela não tem capacidade de 
distinguir o que é permissível no espaço social, pois  essas regras que a sociedade estipula  são 
contratualistas, portanto não são inatas e devem ser ensinadas, segundo WERTSCH, as 
organizações culturais visualizam os acontecimentos sociológicos que influenciam a mudando 
constantemente para ele a filogenia, história cultural, ontogenia,  e microgênese. Com isso a criança 
e o adolescente  que não são assistidos nem pelos familiares e nem por casas, por obviedade não 
terão moradia e residirá nas ruas, aonde ficaram vulneráveis há pessoas que o usaram em prol do 
benefício partícula em algumas circunstâncias. 
Wallon, estudioso do assunto, compactua com essa afirmação dizendo: 
                                        “Quando influenciada por situações ou por  circunstâncias analógicas, ela 

fica propensa a confundir sujeitos diferentes e , inversamente, a dissociar o 
mesmo personagem e outros tantos que ela teria visto em condições 

diversas”( WALLON, pg. 56)  
Portanto, dentro destes fatores é indubitável que exista uma organização legal para que 

crianças e adolescentes que fogem das casas de tutela, não os deixem nas ruas vulneráveis a 
indiferentes acontecimentos, que atrapalharam no desenvolvimento da personalidade do individuo. 
 
Objetivos 

 
Tem como finalidade mostrar a vulnerabilidade da organização no que se refere na tutela de 

crianças e adolescentes do Estado, visto que eles evadem do local de moradia provisória cedida e 
muitas das vezes nada é feito para que ele retorne. 

Pois, nenhuma lei exige que a partir da fuga da tutela provisória deve-se procurar e buscar  
e colocarem estes  novamente dentro da casa, visto como não tendo capacidade de se auto sustentar 
e nem de diferenciar o que é ético dentro da sociedade, é crucial que este tenha um responsável para 
o ensina-lo. 

Portanto, o objetivo é mostrar que deve existir uma lei que  autorize os responsáveis pela 
casa e conselho tutelar que sem ordem judicial possam os trazê-los novamente ao abrigo, pois  com 
a fuga destes tutelados, possa ser feito algo de imediato, para que eles não fiquem vulneráveis nas 
ruas. 

 
Metodologia 

 
O método utilizado é dialético, visto que se busca dentro dos problemas de fuga dos 

adolescentes nas instituições de abrigo com o passar do tempo. O trabalho busca comprovar que as 
questões psicológicas da criança e do adolescente  e estruturas do Estado,  influenciam nesta ação 
da criança e adolescente. 

Os meios utilizados para pesquisa foram dados atuais brasileiros da evasão de crianças e 
adolescentes das casas, livros que correspondem ao desenvolvimento psicológico e  o Estatuto da 
Criança e Adolescente dentro do viés dos direitos a tutela estatal. 

Para que se retire a criança o adolescente da guarda dos pais só é possível com 
autorização judicial, salvo alguns casos em que a criança corra riscos sérios, o conselho tutelar pode 
o leva-lo a um abrigo, onde ficará teoricamente cinco dias, até que o juiz possa ouvir os pais e ou 
responsáveis, para verificar se a procedência cabível será fornecer a guarda aos familiares ou a 
criança ou adolescente para adoção. 

                                                 
6
 Personalidade: Vem ser as características éticas do individuo, ou seja , os valores que o levam a terem algumas atitudes, 

respondendo por elas. 
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Portanto, como eles ficaram em instituições a responsabilidade pelo indivíduo  do local onde 
ele reside temporariamente. 

A permanência dele será até ser adotado ou quando completar dezoito anos, pois 
legalmente já o considera capaz.  
 
 
Resultados 

É perceptível que as fugas tornam-se mais frequentes quando crianças e adolescentes 
perdem todo o vinculo afetivo que tinham antes de entrarem na casa. 

Isso, é comprovado por dados estatísticos fornecidos pela Policia Civil , de São Paulo, 
capital, que apenas no primeiro semestre de dois mil doze, noventa e oito pessoas entre oito a 
dezoito anos fugiram dos abrigos. 

Comprovando a relação das fugas por questões emocionais, dados da mesma instituição 
revelam que dentre estes que fugiram sessenta e quatro são meninas, visto que estas se apresentam 
mais emotivas e fogem e alegam que fazem isso para voltar para casa e  por causa de namorados, 
porém essas são as causas quando elas se voluntariam a sair, porém segundo Sergio Marino 
Passos,delegado  Pessoas Desaparecidas, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à 
Pessoa),algumas são raptadas, violência sexual e violência. 

Mas, deve-se resaltar que nem todas as  fugas são registradas pelos abrigos ao juiz, 
portanto são apenas base,porém  na realidade os dados aumentam. 

 
Conclusões 

 
Pode-se  perceber que a guarda de crianças e adolescente os pais e familiares podem 

perder e eles passam a serem tutelados pelo Estado até que seja adotado ou completem dezoito 
anos. 

Porém, o Estado não consegue em algumas circunstancias ter controle dos tutelados,visto 
que é um grande número,portanto quando fogem deve-se procurar o juiz da vara da família, em 
algumas momentos isso não ocorre e a criança e o adolescente ficam vulneráveis a violência das 
mais variadas e nada pode ser feito para procura-los. 

Portanto, as fugas são rotineiras, em alguns casos nada é feito para trazê-lo novamente a 
casa e eles ficam  vulnerável a sociedade, que como já era dito por Rousseau, iluminista “O homem 
nasce bom e a sociedade o corrompe” 
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