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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema envolve a relação escola família e sua delimitação está adstrita à investigação dessa 
relação a partir da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a Constituição Federal de 1988. O problema da pesquisa 
busca responder a seguinte pergunta: Quais as situações problema envolvendo instituições de ensino e aluno e/ou contratantes de serviço de 
educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? A pesquisa tem os seguintes 
objetivos gerais: a partir dos dados disponibilizados na página de pesquisa de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
contribuir para a produção de conhecimentos relativos à judicialização da educação, com foco na relação escola-família, no período de 1988 ao 
tempo presente. Apresenta, ainda, os seguintes objetivos específicos: a) Investigar as categorias de conflitos de interesse na relação escola-
família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível; b) Mapear as categorias de conflitos de interesse na relação 
escola-família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível; e c) Identificar o resultado das ações decorrentes de 
conflitos de interesse na relação escola-família submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na área cível. Como hipótese de 
pesquisa, sustenta-se que a maior parte dos conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro decorre da 
mudança de perspectiva na relação escola-família após o advento do Código de Defesa do Consumidor (1990). A metodologia a ser adotada pode 
ser sintetizada em pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. O enquadramento teórico do presente estudo parte das situações problema 
envolvendo instituições de ensino e aluno e/ou contratantes de serviço de educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com foco na relação escola família. No que se refere à pesquisa documental, a coleta de dados se 
dará pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se o espaço público reservado à pesquisa de jurisprudência e 
utilizando-se as categorias em exame neste projeto, tais como “educação”, “educação escolar”, “ensino”, entre outras que possam constar no 
acervo, entre as indexadas, pelos mencionados tribunais em seus respectivos banco de dados. Ainda em relação à pesquisa documental, também 
serão examinados, entre outros que ainda possam ser indicados no processo de orientação, os seguintes: Declaração Universal dos Direitos do 
Homem; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; Decreto Legislativo n° 226, de 12 de dezembro de 1991; A Carta de Adesão ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e o Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Tais documentos poderão ser examinados na perspectiva 
do direito à educação. A pesquisa documental relacionada às decisões judiciais pretende compreender o período de 5 de outubro de 1988 a 4 de 
outubro de 2018, representando o total de 30 anos de jurisprudência. Nesta etapa inicial da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se 
aprofundar a pesquisa doutrinária em relação à categoria “judicialização” ou “juridicização”, adotando-se a cautela de referenciar o trabalho 
como “uma investigação sobre a relação escola família” no lugar da expressão “judicialização da educação”. Tais resultados serão apresentados 
no Seminário de Pesquisa.  Em relação aos resultados esperados se pretende contribuir para identificação de situações problema envolvendo 
instituição de ensino e aluno e/ou contratante de serviço de educação escolar que geram conflitos de interesse submetidos ao Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro, de modo a viabilização ações preventivas no ambiente escolar.
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