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Introdução: O exercício educacional, garantido pela Carta Magna, é o meio pelo qual
os indivíduos podem se desenvolver na ciência de seus deveres e prerrogativas na
prática da cidadania, gerando, assim, uma sociedade justa e democrática. No entanto,
para que tal direito se materialize na realidade dos cidadãos, o ordenamento jurídico
brasileiro estabeleceu garantias legais nas quais impõem a responsabilidade do Estado,
da sociedade e da família no engajamento educacional. Logo, para que a prática
educacional atinja suas finalidades, torna-se necessário a aplicação de medidas que
viabilizem o acesso à uma educação de boa qualidade, evitando, com isso, a evasão
escolar. Objetivo: Objetiva analisar a importância da educação como direito
imprescindível na vida do cidadão. Assim, é necessário conhecer as normas
garantidoras do direito supracitado. Ainda, buscou-se conceituar o problema da evasão
escolar, fenômeno esse que suprime das pessoas o direito fundamental à educação e as
excluem das práticas da cidadania.  Metodologia: Para obter as informações, do
presente trabalho, concernentes à importância da educação na sociedade foi utilizado o
método de revisão bibliográfica de doutrinas, jurisprudências e legislações brasileiras. 
Resultados: A educação é assegurada como direito fundamental pela Constituição
Federal de 1988 e pelas legislações infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Código Penal.
O direito a educação, portanto, é o mecanismo capaz de consolidar uma sociedade
democrática e igualitária. Contudo, é imprescindível a colaboração do Poder Público,
da comunidade e da família na criação de ações educacionais que efetive o
desenvolvimento social. Para tal desenvolvimento, o ordenamento jurídico pátrio
dispõe da incumbência desses sujeitos na atuação integrada na área do ensino, caso
isso não seja realizado incidirá nas responsabilizações legislativas cabíveis, como a
suspensão ou destituição do poder familiar em desfavor dos pais ou responsáveis.
Todavia, para que não ocorra a supressão do exercício educacional pelos cidadãos é
necessário elaborar providências que evitem a evasão escolar. Logo, a criação de
políticas públicas como os programas Bolsa Família, Agenda Territorial de
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos,
Programa Escola Acessível, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, junto ao investimento das
empresas na seara educacional são práticas de suma importância para promoção
educacional. Conclusão: Portanto, a prática educacional é necessária no
desenvolvimento social, pois não se limita apenas ao mero conhecimento, mas também
possibilita a criação de uma sociedade que melhor entende os seus direitos cívicos,
possibilitando, dessa forma, o exercício efetivo da cidadania.
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