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RESUMO 
Apresenta-se neste artigo a relação entre o fenômeno da 
evasão escolar e a violação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes, com a intenção de identificar a 
relação da evasão escolar com a violação de direitos 
humanos desses indivíduos, de forma a contribuir para o 
entendimento sobre a correlação entre o direito à 
educação e os demais direitos humanos, bem como para 
a construção e aplicação de medidas adequadas de 
combate ao problema. Por meio de revisão bibliográfica, 
buscou-se fazer uma breve contextualização histórica 
acerca dos direitos das crianças e adolescentes brasilei-
ros – do Código de Menores ao ECA –, incluindo o papel 
do Conselho Tutelar a partir de sua principal função, que 
consiste em estabelecer uma aproximação entre a 
população e o Estado, a fim de mediar e fiscalizar os 
direitos e políticas de atendimento à população infanto-
juvenil. Por meio dos levantamentos bibliográficos, 
concluiu-se que a evasão escolar envolve não só o direito 
à educação, mas também violações a outros direitos 
fundamentais presentes na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, como o direito ao trabalho, à 
dignidade, à segurança social, à saúde e ao bem-estar. 
Tais violações ocorrem nos âmbitos político, econômico 
e sociocultural, assim como na falta de acesso à 
educação. Logo, é imprescindível que tanto a sociedade 
civil quanto o Conselho Tutelar tomem conhecimento e 
se apropriem do seu papel nessa conjuntura complexa, 
visando construir estratégias e medidas apropriadas para 
lidar com a evasão escolar como sendo uma das viola-
ções aos direitos humanos de crianças e adolescentes. 
Palavras-chave: evasão escolar; direitos humanos; 
educação. 

  
ABSTRACT 
This article aims to present a relation between the school 
dropout rates and the violation of human rights of 
children and teenagers, in order to assist in 
understanding of the correlation between the right to 
education and other human rights, as well as in the 
application of appropriate measures to combat the 
problem. Through a literature review, we sought to make 
a brief historical contextualization about the rights of 
brazillian children and teenagers - from the Minor's 
Code to the "ECA" and the role of the Child Care 
Council - in relation to violations of these rights, 
performing the role of establishing a relation between 
population and the State, in order to guarantee the rights. 
From the bibliographic research, we concluded that the 
dropout involves from violations to several rights 
contained in the Universal Declaration of Human Rights, 
such as the right to education, work, dignity, social 
security, health and well-being. Such violations occur at 
political, economic and socio-cultural levels, as well as 
the lack of access to education. Therefore, it is essential 
that both the population and the Child Care Council 
become aware of this complexity, for a greater 
understanding and, consequently, take appropriate 
measures to deal with the problem. 
Keywords: dropout; human rights; education. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando os direitos apresentados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) (ONU, 1948) e na Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988), entende-se que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado, 

da família e da sociedade. No entanto, está presente 

na realidade brasileira um número considerável de 

evasões escolares, confirmado por meio dos dados 

do IBGE: “Das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 

anos do país, 20,2% (ou 10,1 milhões) não 

completaram alguma das etapas da educação 

básica, seja por terem abandonado a escola, seja por 

nunca terem frequentado-a.” (PNAD..., 2020). 

Um longo período de discussões, 

manifestações e transformações sociais serviu de 

condição para que as crianças e os adolescentes 

passassem a ser vistos como sujeitos de direitos, 

deveres e com necessidades de proteção 

(POLETTO, 2012). A criação de bases legais, como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

(BRASIL, 1990), que estabelece no seu Artigo 53 

“igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”, garantiu o direito à 

educação de crianças e adolescentes brasileiros, sem 

qualquer tipo de discriminação. Ainda assim, como 

apontam Falcão e Pauly (2014), a evasão escolar 

continua sendo um desafio a ser combatido por 

todos os responsáveis pela proteção da criança e do 

adolescente, pois envolve diversos fatores sociais. 

Com isso, dados os pontos colocados em 

questão, tem-se como objetivo identificar a relação 

da evasão escolar com a violação de direitos 

humanos de crianças e adolescentes, de forma a 

contribuir para o entendimento sobre a correlação 

entre o direito à educação e os demais direitos 

humanos, bem como para a construção e aplicação 

de medidas adequadas de combate ao problema.  

Para a elaboração deste trabalho, foi 

utilizada como método a revisão bibliográfica. O 

estudo foi realizado com base na busca de 

informações em plataformas que dispõem de 

material científico acerca do tema e em 

documentos legais de domínio público, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e a Constituição Federal (CF) de 1988. 

Com base nisso, os tópicos a seguir 

resgatam o processo histórico dos direitos da 

criança e do adolescente – do Código de Menores 

ao atual ECA – e o papel do Conselho Tutelar 

frente a esses direitos. Uma vez contextualizado o 

problema, buscou-se a compreensão da relação 

entre a evasão escolar, o direito à educação e os 

direitos prescritos na DUDH.  

 

A construção dos direitos da criança e do 

adolescente: do Código de Menores ao ECA 

A preocupação com a criança e com o 

adolescente e também o conceito de infância são 

historicamente recentes. Foi preciso um longo 

período de mudanças para que houvesse uma 

diferenciação na forma de concebê-los, isto é, vê-

los como sujeitos de direitos e que necessitam de 

ampla proteção (BEZERRA et al., 2014).  

Entre os séculos XVI e meados do século 

XIX, eram vistos como seres insignificantes, 

diferenciando-se pouco dos adultos, somente pela 

força de trabalho e tamanho e, por isso, eram ainda 

mais desqualificados e diminuídos (LIMA; POLI; 

JOSÉ, 2017). Os autores também ressaltam que não 

existiam etapas de desenvolvimento como são 

compreendidas atualmente – infância, juventude e 

fase adulta –, ou seja, bastava que a criança 

adquirisse certa autonomia para que houvesse uma 

aproximação do que era entendido como adulto. 

Sendo assim, as crianças eram consideradas 

miniaturas de adultos, sem suas condições 

peculiares enquanto pessoas em desenvolvimento. 

Isso mudou quando a noção de imperfeição 

se atrelou ao desenvolvimento da criança e do 

adolescente, rompendo com o paradigma de 

indiferença com relação a eles e, por fim, trazendo 

a necessidade de proteção por parte do Estado. No 

Brasil, a partir de meados do século XIX, crianças 

e adolescentes brasileiros passaram a ser incluídos 

em políticas públicas (ARANTES, 2004), e no 

início do século XX foi criado o Código de 

Menores, de 1927, considerado um passo 

importante de reconhecimento de que a situação da 

criança e do adolescente brasileiro é uma questão 

de Estado (POLETTO, 2012). Entretanto, nas 

palavras de Arantes (2004, p. 162), todas essas 

políticas,  
ao invés de mudarem concretamente a vida da 

criança, estabeleceram uma criminalização e 

uma busca para medicalização da pobreza, 

definindo as crianças como infratores caso sua 

classe social não se encaixasse nos padrões 

burgueses. 
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O termo “menor”, introduzido pelos 

higienistas durante o período de urbanização do 

país, indicava a incapacidade da criança/adolescente 

em vários níveis (POLETTO, 2012). O Código de 

Menores de 1979 traz algumas alterações 

importantes para a proteção da criança e do 

adolescente, entretanto se mantém o caráter 

paternalista, opressor e específico para algumas 

crianças e adolescentes brasileiros – aqueles que 

eram considerados “em situação irregular” 

(ARANTES, 2004). Portanto, o discurso era de que 

as crianças precisavam de cuidados, mas a prática 

era calcada em preceitos higienistas, considerando 

os “menores” como delinquentes, discriminando-os 

e evidenciando, assim, uma incoerência entre o 

discurso e a prática. 

Com a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança de 1959, da qual o Brasil é signatário, a 

criança passou a ser vista como sujeito de direitos e 

em condições peculiares de desenvolvimento, 

evidenciando a necessidade de uma legislação 

apropriada no país para atender às demandas de 

proteção e cuidados especiais. Tendo isso em vista, 

no fim dos anos 1970, houve muitas movimentações 

e manifestações contra o modelo autoritário da 

época, o qual impedia reflexões sobre a questão da 

infância e juventude, além da luta pela 

redemocratização do país, que culminou na 

Constituição Federal de 1988 e, por consequência, 

na promulgação do ECA (POLETTO, 2012), o qual 

tem como princípio a proteção integral da criança e 

do adolescente (BRASIL, 1990). O ECA (Lei n. 

8.069, de 13 de julho de 1990) visa garantir 

condições necessárias para o desenvolvimento pleno 

de toda criança e adolescente, responsabilizando 

família, Estado e sociedade pela garantia de todos os 

direitos descritos nessa lei. São inúmeras as 

diferenças entre o ECA e o Código de Menores, mas 

se pode afirmar que a compreensão de que quem 

está em “situação irregular” não é mais a criança, 

mas a sociedade, é uma das principais. Essa é uma 

das razões pelas quais o termo “menor” foi abolido 

do ECA.  

Para auxiliar na garantia dos direitos do 

grupo em questão, houve a necessidade da criação 

de um órgão para tal. Então, a partir do ECA, 

instituiu-se o Conselho Tutelar, órgão composto 

pela sociedade, responsável por zelar pelos direitos 

da criança e do adolescente em cada município 

(BRASIL, 1990). Segundo o artigo 136 do ECA, as 

atribuições do Conselho Tutelar são dadas de forma 

a atender crianças, adolescentes, pais ou 

responsáveis de acordo com as demandas, efetuar 

encaminhamentos, solicitar serviços públicos, além 

de outras medidas junto aos órgãos competentes 

(BRASIL, 1990). 

Percebe-se, pelo breve histórico apresentado 

até aqui, que essa contextualização é fundamental 

para entender a evolução do papel exercido pela 

criança e adolescente na sociedade e nas políticas 

públicas brasileiras. Nota-se também a relevância de 

mencionar os dispositivos legais para sua proteção 

ao longo desse período, destacando o ECA como um 

marco para a proteção integral da criança e do 

adolescente, bem como o papel do Conselho Tutelar 

na fiscalização e na garantia dos direitos previstos 

no ECA.  

Em vista disso, a evasão escolar ocupa um 

grande espaço entre os desafios enfrentados para a 

garantia dos direitos da criança e do adolescente, 

pois como já foi apontado, das 50 milhões de 

pessoas na faixa etária de 14 a 29 anos, 20,2% (10,1 

milhões) não concluíram alguma das etapas da 

educação básica no país, segundo dados do IBGE 

de 2019 (PNAD..., 2020). Logo, faz-se necessário 

compreender o conceito de evasão escolar e como 

este se apresenta como um indício de novas 

violações de direitos para além do direito à 

educação, considerando o papel do Conselho 

Tutelar frente a essa demanda. 

 

A evasão escolar e sua relação com a violação de 

direitos humanos 

 Em vista do que foi apresentado, entende-se 

que a evasão escolar é um dos grandes desafios da 

educação e da garantia de direitos das crianças e 

dos adolescentes brasileiros. Agora, faz-se 

necessário definir evasão escolar e abandono 

escolar, bem como sua diferenciação, para elucidar 

o que será tratado adiante. 

O abandono escolar “Configura-se quando o 

aluno deixa de frequentar a escola durante o 

andamento de determinado ano letivo.” (CRUZ; 

MONTEIRO, 2018, p. 126). Já a evasão escolar 

“Configura-se quando o aluno, após ter sido 

matriculado em determinado ano letivo, não se 

matricula na escola no ano seguinte, 

independentemente de sua condição de rendimento 

escolar ter sido de aprovado ou de reprovado.” 

(CRUZ; MONTEIRO, 2018, p. 130). Como a evasão 
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escolar se diferencia do abandono e evidencia uma 

desvinculação do aluno com a escola, a preocupação 

não é somente com o acesso à educação, mas 

também com a manutenção desse acesso e 

permanência na escola, pois se constitui como um 

fenômeno que reforça a exclusão e que, muitas 

vezes, é indiciado pelo próprio abandono escolar, 

quando este se consolida (ALMEIDA, 2015).  

Além disso, a evasão escolar é um desafio 

que envolve todos os responsáveis pela proteção da 

criança e do adolescente, assim como consta no 

Artigo 205 da Constituição Federal de 1988: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” (BRASIL, 1988). 

A garantia do direito à educação de crianças 

e adolescentes vai além do acesso ao ensino 

público, pois envolve um conjunto de ações para a 

permanência do aluno na rede escolar (FALCÃO; 

PAULY, 2012). Ou seja, não basta somente o 

acesso à escola, bem como o direito à educação, 

mas, também, a articulação do Estado, da família e 

da sociedade, possibilitando, de fato, a 

permanência do aluno na escola. 

Vale ressaltar que o direito à educação, que 

abrange o acesso, a manutenção do acesso e a 

permanência na escola, faz parte dos Direitos 

Humanos. A noção de Direitos Humanos foi 

construída ao longo do tempo, desde as revoluções 

do século XVIII, sobretudo a Revolução Francesa, 

que culminaram na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Posteriormente, com a 

Segunda Grande Guerra, houve a necessidade da 

criação da ONU e, consequentemente, de um 

documento que oficializasse e abrangesse os direitos 

humanos de todo e qualquer cidadão, isto é, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), cujos princípios fundamentaram a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente de 1990 (SANTOS et al., 2010).  

Ao se analisarem a evasão escolar e os 

fatores relacionados a ela, é possível observar que 

muitos deles estão relacionados à violação de direitos 

humanos e que esta não se restringe somente à 

violação do direito à educação. Nessa lógica, busca-

se elencar esses fatores e suas violações, de forma a 

relacioná-los entre si, sobretudo com o direito à 

educação, como violações em cadeia. Nesse sentido, 

a evasão escolar não trata de uma condição 

individual, mas envolve diversos fatores 

socioculturais, econômicos, políticos e educacionais, 

caracterizando-se enquanto fenômeno multifatorial. 
Logo, é possível identificar que a evasão 

escolar envolve causas de cunho sociocultural, 

representadas pela violência, discriminação, 

gravidez na adolescência, entre outros; de 

ordem econômica, como pobreza e trabalho 

infantil; questões político-financeiras, que 

envolvem a oferta da educação em diferentes 

locais e contextos, infraestrutura e aporte 

financeiro para manutenção e ampliação de 

vagas nas escolas; por fim, ainda existem os 

fatores educacionais, que abarcam questões 

como a contextualização e organização dos 

conteúdos de acordo com a realidade dos 

alunos, as condições de trabalho e capacitação 

dos profissionais da educação. (ALMEIDA, 

2015, p. 16). 

 

Os fatores supracitados não garantem o 

acesso igualitário aos Direitos Humanos, como está 

previsto nos artigos 1º e 2º da DUDH (ONU, 1948), 

pois, por serem causas da evasão escolar e da 

discriminação em outros âmbitos sociais, 

produzem exclusão no acesso aos direitos, 

rompendo com o pressuposto de que todos os seres 

humanos são livres e iguais em dignidade e 

direitos, sem distinção de qualquer espécie:  
Art. 1. Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Art. 2. I. Todo ser humano tem capacidade para 

gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

II. Não será também feita nenhuma distinção 

fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que 

pertença uma pessoa, quer se trate de um 

território independente, sob tutela, sem 

governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 

limitação de soberania. (ONU, 1948). 

 

A evasão escolar, por efeito, rompe com o 

direito à educação previsto no artigo 26 da DUDH; 

ou seja, o direito à instrução fundamental em todos 

os níveis, bem como à educação técnico-

profissional e superior, é imprescindível para o 
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desenvolvimento da personalidade humana, para a 

compreensão da realidade e, consequentemente, 

para a promoção do respeito, da tolerância e da 

amizade frente à diversidade, conforme as citações 

a seguir: 
Art. 26. I. Todo ser humano tem direito à 

instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A 

instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a 

todos, bem como a instrução superior, esta 

baseada no mérito. 

II. A instrução será orientada no sentido do 

pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, 

e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 

em prol da manutenção da paz. 

III. Os pais têm prioridade de direito na escolha 

do gênero de instrução que será ministrada a 

seus filhos (ONU, 1948). 

 

A violação do direito à educação também é 

uma ameaça aos demais direitos humanos, pois, 

segundo McCowan (2015), além de o direito à 

educação ser justificado pela importância da 

autonomia e da convivência social, dada a 

linguagem, o conhecimento e outros fatores, a 

educação é essencial porque possibilita a percepção 

e o entendimento sobre nós e o mundo, abrindo 

possibilidades para a ação. Desse modo, o direito à 

educação tem valor intrínseco, pois: 
A maioria das discussões sobre o direito à 

educação – e as campanhas das agências de 

desenvolvimento – aponta para seu papel de 

suporte a outros aspectos do bem-estar (saúde, 

planejamento familiar, emprego, etc). Neste 

sentido, é um direito subjacente a todos os 

outros. (WALDRON; RUANE, 2011 apud 

MCCOWAN, 2015, p. 30).  

 

Ainda assim, vale ressaltar a importância da 

educação ao longo da vida, para além do período 

de aprendizagem na infância, ou seja, como algo 

contínuo, pois afeta todos os âmbitos da vida, não 

somente dentro das escolas, mas no cotidiano e nos 

demais espaços sociais. 

 A evasão escolar, ao ferir o direito à 

educação, também fere o direito ao trabalho, às 

condições equitativas a ele e à proteção ao 

desemprego, elencados no artigo 23 da DUDH, 

visto que, se não há acesso igualitário à educação, 

as condições igualitárias ao trabalho também são 

prejudicadas, pois a educação também tem como 

objetivo preparar a pessoa para o mercado de 

trabalho (ALMEIDA, 2015). 
Art. 23. I. Todo ser humano tem direito ao 

trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à 

proteção contra o desemprego. 

II. Todo ser humano, sem qualquer distinção, 

tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 

III. Todo ser humano que trabalha tem direito a 

uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 

assegure, assim como à sua família, uma 

existência compatível com a dignidade humana 

e a que se acrescentarão, se necessário, outros 

meios de proteção social. 

IV. Todo ser humano tem direito a organizar 

sindicatos e a neles ingressar para proteção de 

seus interesses. (ONU, 1948). 

 

Como a educação é um direito implícito aos 

demais direitos, ela possui relação direta com o 

direito ao trabalho, pois propõe a instrução técnico-

profissional e, consequentemente, a possibilidade 

de ingresso no mercado de trabalho, mesmo que 

não se reduza a isso. Logo, a violação do direito à 

educação, que ocorre quando há a evasão escolar, 

tem como possível resultado a exclusão do 

mercado de trabalho.  

Como uma reação em cadeia, quando a 

exclusão no mercado de trabalho ocorre, há 

também violação dos direitos prescritos nos artigos 

22 e 25 da Declaração, que dizem respeito à 

segurança social, incluindo os direitos econômicos, 

que são indispensáveis para garantir o bem-estar e 

a saúde familiar, bem como a proteção contra o 

desemprego.  
Art. 22. Todo ser humano, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social, à 

realização pelo esforço nacional, pela 

cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade.  

Art. 25. I. Todo ser humano tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
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casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. 

II. A maternidade e a infância têm direito a 

cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do 

matrimônio gozarão da mesma proteção social. 

(ONU, 1948). 

 

Essa reação em cadeia ocorre, pois o acesso 

à educação garante ao indivíduo o acesso ao 

mercado de trabalho e, por conseguinte, um padrão 

de vida que possibilite saúde e bem-estar, 

alimentação, vestuário, habitação, assistência à 

saúde e demais direitos prescritos nos artigos 

citados. Ou seja, quando o direito à educação é 

violado, os direitos ao trabalho, ao bem-estar e à 

segurança social são consequentemente ameaçados. 

Considerando as demais consequências 

produzidas pela violação do direito à educação, 

uma vez que exista a exclusão no contexto escolar 

e no trabalho, o direito à participação na cultura e 

no progresso científico, disposto no artigo 27 da 

DUDH, é ferido, do mesmo modo que o acesso aos 

seus benefícios é prejudicado.  

A violação do direito à educação, bem como 

do direito ao trabalho e dos demais direitos citados, 

pode prejudicar o direito de participação da vida 

cultural da comunidade, uma vez que estes fazem 

parte da cultura e são importantes para a 

convivência social (HACHEN; BONAT, 2017). O 

progresso científico também depende da educação, 

visto que é de extrema importância a produção de 

conhecimento para que haja o desenvolvimento da 

ciência. 
Art. 27. I. Todo ser humano tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir das artes e de participar 

do progresso científico e de seus benefícios. 

II. Todo ser humano tem direito à proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica literária ou 

artística da qual seja autor. (ONU, 1948). 

 

Portanto, a evasão escolar se apresenta não 

só como a violação do direito à educação, pois é 

indício de violações antecedentes, produzidas e 

reproduzidas pela desigualdade social (constituída 

por fatores socioculturais, econômicos e 

educacionais). Quando consolidada a evasão, ela 

provoca violações futuras, atingindo todos os 

âmbitos da vida social, pois se trata de um direito 

primordial e intrínseco a todos.  

Assim, tendo em vista a correlação existente 

entre os Direitos Humanos, a educação deve ser 

emancipatória, fazendo com que a garantia do 

direito a ela seja a garantia dos demais direitos. Uma 

das medidas possíveis para o enfrentamento a essas 

violações consiste no fortalecimento da instituição 

escolar em sua atuação conjunta com a família e/ou 

responsáveis da criança e do adolescente sobre 

questões pertinentes que se apresentam dentro e fora 

da escola e, quando necessário, comunicar o 

Conselho Tutelar. Pois, conforme o Artigo 101 do 

ECA, diante das violações de direitos de crianças e 

adolescentes, o Conselho Tutelar poderá tomar 

medidas como encaminhamentos, orientações, 

apoio e acompanhamentos, requisitar tratamentos da 

rede de saúde, acompanhar matrículas e frequências 

obrigatórias e inclusões em programas 

comunitários, além de auxiliar as famílias (BRASIL, 

1990). Logo, entende-se que a atuação do Conselho 

Tutelar é primordial na proteção e no 

acompanhamento de crianças e adolescentes para 

que haja a garantia de seus direitos, caracterizando-

se como um importante aliado para o combate ao 

problema descrito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo, por meio de revisão de 

literatura, referiu-se ao estudo sobre a evasão 

escolar, sua relação com a violação dos direitos 

humanos previstos na DUDH e seus prejuízos para 

aqueles que evadem das escolas. No decorrer deste 

estudo, foram retratadas algumas formas de 

violação dos direitos humanos, trazendo em 

conjunto os Artigos 1º, 2º, 22, 23, 25, 26 e 27 da 

DUDH, com a proposta de enfatizar a importância 

da garantia e proteção desses direitos e da relação 

entre eles, isto é, o modo como a violação de um 

direito, em especial o direito à educação, acarreta a 

violação de outros. 

No que diz respeito aos prejuízos da evasão, 

foi possível identificar não só o problema com a 

exclusão do contexto escolar e com a violação do 

direito à educação, mas também com a violação do 

direito ao trabalho, já que este necessita muitas vezes 

de uma base educacional preparatória, além dos 

direitos à igualdade, à dignidade, à segurança social, 

à saúde, ao bem-estar, entre outros relacionados. Ou 

seja, quando há uma violação de direito, 

principalmente à educação, há também a violação de 
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outros direitos, pois a educação se faz presente e 

primordial em todos os outros. 

Com isso, também foram apresentadas as 

relações das causas da evasão escolar com a 

violação dos direitos e suas consequências, 

considerando a desigualdade social e as condições 

econômicas, políticas, socioculturais e educacio-

nais como importantes para compreender o 

processo da evasão e a sua relação com as demais 

violações de direitos. 

Dadas essas observações, faz-se necessário 

o entendimento da complexidade desse processo 

constituído por violações de direitos, não só por 

parte da população, mas também do próprio 

Conselho Tutelar e seus integrantes. A tomada de 

consciência de que a evasão escolar é um indício de 

violação de direitos, bem como a causa da violação 

de outros mais, auxilia na compreensão do 

problema e também na atuação do Conselho 

Tutelar, visto que este opera como um mediador 

entre Estado e população e deve zelar pelos direitos 

das crianças e dos adolescentes, visando ao 

combate e à proteção contra a evasão escolar, que 

se constitui como violação do direito à educação e, 

consequentemente, acaba por materializar a 

violação de outros direitos previstos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 
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