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RESUMO: O direito à educação é definido pela Constituição Federal de 1988 como direito 

social, obtendo primazia. Um dos princípios norteadores do direito à educação é a dignidade da 

pessoa humana, portanto trata-se de um direito público subjetivo que pode ser demandado 

judicialmente, sendo a realidade atual a intervenção do Poder Judiciário para garantir sua 

efetivação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Os direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos 

indivíduos condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo 

dos seus direitos, por isso tendem a exigir do Estado uma intervenção na 

ordem social que assegure os critérios de justiça distributiva. 

A educação foi reconhecida através da Constituição de 1988 como um 

direito social, tornando-se um direito público subjetivo, assim compreendido 

como a faculdade de se exigir a prestação prometida pelo Estado. 

Uma nova relação entre o Poder Judiciário e a educação está sendo 

materializada através de ações judiciais visando a sua garantia e efetividade, 

também conhecida como fenômeno da judicialização da educação. 

 

2. OBJETIVOS 

 
A efetivação da judicialização nos direitos sociais e a forma como a 

mesma se dá, inclusive, através de atuação do Poder Judiciário norteiam a 

presente pesquisa de forma a analisar a garantia do direito social à educação 

em específico.  

 

3. METODOLOGIA 

 
O método utilizado para o desenvolvimento será o teórico e a 

metodologia utilizada será a análise da Constituição Federal no âmbito dos 

direitos sociais, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990(ECA) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB). Bem como análise 

doutrinária e jurisprudencial. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 
Para discernir os direitos sociais é necessário entender seu espectro na 

história, inicialmente faz-se necessário conceituar os direitos fundamentais e 

humanos. Podemos definir os direitos sociais como direitos fundamentais da 

segunda geração ou dimensões.  

Para elucidar a educação nos direitos sociais faz-se necessário entender 

o conceito de educação, palavra essa tão predominante na rotina do cidadão. 

Mais qual o seu significado e importância para sociedade? Inicialmente a 

terminologia educação está associada no dicionário português como “ação ou 

efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de 

alguém”, entretanto tal terminologia não pode ser analisada apenas com 

significado do dicionário, episódio esse que percorre toda história, mostrando a 

dificuldade de conceituar educação.  

Como considerar educação e direito? Se existe sociedade, existe direito, 

afinal pessoas desenvolve educação, mesmo que seja de forma não 

intencional, assim se aproximando muito da prática do direito, que tem como 

objetivo garantir a sociedade através do Estado um discernimento de 

organização e igualdade. 

O Estado tem a obrigação de garantir, fornecer, sustentar a educação, 

mas em linha continua um protagonista não menos importante é a família, cuja 

atuação vem tornando-se cada dia mais distante de sua obrigação. 

Quando Estado e família cumprem suas obrigações, o direito deixa de ser 

protagonista e passa a ser figurante, ou seja, a lei expressa segue seu 

percurso normal, sem necessidade de intervenções judiciais, mas quando não 

ocorre, o Poder Judiciário entra em cena como importante instrumento de ação 

tais como: Mandado de Segurança, ações judiciais e etc, mantendo assim uma 

relação direta entre a justiça e sociedade, tornando o controle de 

constitucionalidade mais eficaz e implícito, conceituando assim fenômeno da 

judicialização. 

Assim judicialização é um fato, uma circunstância, resultante da 

Constituição Federal, e não um exercício deliberado de vontade política, não 

possibilitando o Poder Judiciário uma opção, mas sim o cumprimento das 

determinações constitucionais de efetivação dos direitos sociais fundamentais. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
A judicialização como forma efetiva nos direitos socias, tem um papel 

importante, na qual tem gerado resultados expressivos, porém não podemos 

deixar de citar a morosidade no julgamento, decorrência essa da sobrecarga 

existentes nos Tribunais, trabalho esses acionados pela falta de 

conscientização da população. 

O caminho a percorrer pelo direito a educação é longo, pois inicia com a 

norma estabelecida na Constituição Federal, ECA e outras leis e resoluções 

pertinentes à educação e possivelmente termina com a conscientização da 

população, portanto volta ao inicio que sem educação básica não é possível 

formar pessoas conscientizadas, que tem a habilidade de buscar através 

litígios, soluções antes de demandar ao Poder Judiciário. 

Portanto a pesquisa está em desenvolvimento e demais conclusões será 

apresentada com o aprofundamento do tema. 
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