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Introdução: No setor educacional também se tem visto crescer a atuação do Poder
Judiciário, principalmente após a Constituição de 1988, com o reconhecimento
expresso da educação como direito de todos e dever das famílias e do Estado. Muitas
vezes as pendências levadas ao conhecimento do Judiciário sobre problemas nas
relações escolares mostram que os atores principais do processo educacional, os
professores e diretores de escola, e também o Poder Público agem sem conhecimento
prévio e suficiente da legislação.    Objetivo: Apresentar a judicialização da Educação
como estratégia para garantir o direito fundamental à educação.
Explicar como funciona a judicialização na educação, a partir da apresentação de
decisões proferidas sobre o tema por diversos tribunais do Brasil.
 Metodologia: Usando abordagem qualitativa, por meio da técnica bibliográfica de
pesquisa, o trabalho desenvolveu uma pesquisa descritiva com o objetivo de apresentar
a judicialização da Educação como estratégia para garantir o direito fundamental à
Educação. A discussão revela  informações expressas na Constituição de 1988, Novo
Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre outras fontes de
informação. Resultados: O fenômeno da judicialização marca o crescimento da ação da
Justiça, tanto para formular políticas públicas, para atestar a constitucionalidade ou não
de determinada lei, quanto para tomar decisões a respeito de pontos polêmicos na
aplicação prática das leis na vida cotidiana das pessoas. As decisões dos diversos
tribunais, sob a forma de jurisprudências, configuram orientações suplementares sobre
o cumprimento das leis em discussão e orientam solução de outras pendências.

No setor educacional também se tem visto crescer a atuação do Poder Judiciário,
principalmente após a Constituição de 1988, com o reconhecimento expresso da
educação como direito de todos e dever das famílias e do Estado. Muitas vezes as
pendências levadas ao conhecimento do Judiciário sobre problemas nas relações
escolares mostram que os atores principais do processo educacional, os professores e
diretores de escola, e, também o Poder Público agem sem conhecimento prévio e
suficiente da legislação, expressa na própria Constituição, no Novo Código Civil, no
Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos projetos pedagógicos das escolas. Desse
desconhecimento resultam condenações evitáveis, processos desnecessários, desgastes
evitáveis entre as partes.
 Conclusão: O estudo permitiu mostrar que há necessidade de um novo pacto entre os
diversos atores do processo educativo, pois a falta de conhecimento dos aspectos legais
por parte dos envolvidos, especialmente escola e professores leva a intervenções
judiciais constantes para que o direito à educação seja realmente respeitado
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