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Introdução: A educação constitui um direito fundamental e social, com previsão legal,
uma vez que a Constituição de 1988 estabeleceu diretrizes, princípios e normas para
este campo dos direitos humanos, e que é de competência do Estado, da família e da
sociedade em geral. Como fora concebido como direito subjetivo, ao Estado cabe
garantir uma prestação de serviço de boa qualidade e com eficiência. Destaca-se a
ampliação da proteção legal à área da educação, com instrumentos jurídicos adequados
à sua efetivação. Nesse sentido, o poder judiciário passou a ter um importante papel na
efetivação do direito à educação. Objetivo: Estabelecer uma relação entre os dois
campos, direito e educação, com vistas a compreender a necessidade desse
conhecimento para que haja desenvolvimento pleno das atividades educacionais;
Discutir o desconhecimento dos professores e da comunidade escolar em relação aos
efeitos decorrentes da prestação de serviço educacional na garantia deste direito
Metodologia: Esta pesquisa apresenta-se como qualitativa, com base em estudos já
publicados, com especial atenção aos aspectos legais,  às doutrinas, às jurisprudências
e obras em geral que tratam da educação. Como o direito educacional  é um campo
emergente, há incipientes estudos que buscam aspectos da judicialização dos serviços
educacionais. O quadro teórico que se destaca nesta pesquisa são Chrispino, Cury,
Pimenta, Cabral e outros autores de dissertações acadêmicas, além da apresentação e
discussão de textos legais. As palavras-chave utilizadas para busca nos documentos
digitais foram judicialização da educação; direito à educação; responsabilização pelas
ações educacionais; formação docente. Resultados: Este estudo nos permitiu  assegurar
que:
os direitos à educação estão amplamente garantidos na Constituição brasileira de 1988;
em caso de omissão do poder público na execução de políticas protetivas ao direito à
educação, cabe ao poder judiciário agir no cumprimento desta obrigação;
além da Constituição de 88, a Lei de ensino LDB 9394/96 e o ECA expressam a
educação como direito subjetivo, com a garantia da obrigatoriedade em sua oferta e
com boa qualidade;
o processo de judicialização da educação ocorre quando os aspectos relacionados à
garantia do direito à educação passam a ser objeto de análise e de julgamento pelo
poder judiciário;
recurso judicial para requisição de uma vaga na educação básica e para oferecimento
de serviços que impedem a permanência do aluno na escola são duas situações
recorrentes nesta área;
no setor do ensino privado, o controle sobre as mensalidades escolares representam as
maiores ações;
além da busca pela garantia da educação infantil, outros litígios ocorrem por força de
alteração legal em que a oferta do atendimento educacional fica comprometido; 
demandas sociais que não agregam interesse suficiente, ou que envolvem altos custos
para sua efetivação, apresentam mais dificuldade  de ser acatada pelo poder
Conclusão: A judicialização na prestação de serviços educacionais tem crescido, por
reconhecimento da população na busca pela garantia de um direito social subjetivo. No
entanto, o poder judiciário tem enfrentado dificuldade no atendimento às demandas
reclamadas nesta área, pelo despreparo frente às questões educacionais e pela
sobrecarga de trabalho nos tribunais.
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Palavras-chave: Judicialização. relações de ensino. Serviço educacional. 
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