
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEMOS FALAR EM JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEMOS FALAR EM JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção 

do título de Doutor em Educação. 

 

Campo de confluência: Diversidade, 

Desigualdades Sociais e Educação (DDSE). 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Marcos Marques de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha esposa Andreia, 

aos meus filhos Alice, Mariana, Matheus e 

Gabriel, aos meus pais Marly e Nilton. 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Mens sana in corpore sano. 

Juvenal 

 

O que precisamos nessa vida? 

 

Começo a escrever os agradecimentos já tendo concluído a escrita da tese que nem eu 

sabia se já daria conta de escrever. Não escrevo essas palavras por me julgar incapaz. Quando 

prestei a seleção para o doutorado em educação já era doutor em política social e professor 

permanente em um programa stricto sensu em direito. Logo, a questão não era de obter um 

título acadêmico. O vínculo com a área da educação foi forjado em diferentes momentos da 

minha vida, desde os tempos da política estudantil. Porém, de 2007 aos dias atuais, neste ano 

de 2021, minha vida mudou muito. Em 2017 uma torção no joelho direito me levou a primeira 

vez para a mesa de cirurgia e tive uma difícil recuperação, que além do corpo também me 

abateu a mente. Estar bem, com o corpo são e uma mente sã, passou a ser um desafio. As 

aulas no doutoramento em educação foram fundamentais para ir levando a vida. Em 2019 

uma torção no joelho esquerdo me levou para uma segunda cirurgia e novo período de 

recuperação e no final daquele ano uma crise de diverticulite me fez chegar à emergência 

hospitalar logo após o Natal. Comecei 2020 sabendo que precisava me cuidar, mas veio a 

pandemia mostrando como é frágil a humanidade, mas também como é forte e capaz de 

superar as adversidades. Uma segunda crise em setembro me fez ficar internado no meio da 

pandemia e ao sair do hospital já se programava a próxima cirurgia. E no decorrer dos exames 

pré-operatórios um tumor foi localizado no reto. Em fevereiro de 2021 fiz a terceira cirurgia e 

retirei 19 cm contendo um pedaço do intestino e do reto. E aqui estou neste mês de abril e é 

importante eu expressar a gratidão por ter chegado até aqui, em virtude dos muitos apoios, 

afetos e contribuições que recebi nesta trajetória.   

 

“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.” (Salmos, 37,4) 

 

Inicio agradecendo a Deus por ter me sustentado em todos os momentos. Sei o quanto 

foi desafiador chegar até aqui e aos cinquenta e cinco anos posso dizer que a fé faz muita 

diferença em minha vida. Friso que não me refiro a nenhuma denominação religiosa ou a 

locais de culto, pois tenho em mente a importância do respeito à liberdade de crença e de 

consciência. Mas, devo dizer que tive muitos livramentos e nem contei tudo que vivi. Deus 

cuida de mim e sou-lhe grato. Ele sabe os desejos do meu coração, inclusive o de concluir 

esse doutorado. Creio que foi da vontade de Deus ter sido marcado numa postagem em uma 

rede social e a partir da leitura da mensagem ter a motivação necessária para retomar o foco 

necessário no sentido de seguir para a linha de chegada do doutoramento em educação. 

 

Seja grato (a vida retribui). A inscrição numa das placas que coloquei em meu local de 

escrita é mais uma lembrança da importância do reconhecimento e da gratidão.  

 

A vida acadêmica tem me reservado a oportunidade de muitos aprendizados e de 

muitos motivos para agradecer.  

 

Em relação ao doutorado em educação, o Prof. Dr. Marcos Marques de Oliveira (que 

já havia participado da banca do meu doutoramento em política social) foi a pessoa que me 

incentivou a fazer a seleção, que teve a serenidade de respeitar o tempo das adversidades, a 



destreza de incentivar no tempo da produtividade e a sabedoria de me fazer enxergar que se 

defende o trabalho que foi feito. Agradeço sua amizade, companheirismo e deferência no 

processo de orientação. Mas, também devo registrar o quanto foi importante e delicada a sua 

visita, com a Hellen e o Vicente, no fim de semana que antecedeu a última cirurgia. Gratidão 

por esse apoio e pela amizade de nossas famílias.  

 

Agradeço ao Prof. Dr. André Augusto Pereira Brandão por ter aceitado estar na banca 

de qualificação e na da defesa da tese. Sempre que digo que sou “doutor por acaso” tenho em 

mente o contexto desse processo formativo e a sua importância desde as aulas do mestrado em 

política social, mas, de maneira muito especial, por seu telefonema me incentivando a fazer a 

seleção para o Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da UFF. Mais 

importante que ter sido o primeiro doutor do PPGPS/UFF foi ter tido a oportunidade de 

construir essa amizade e parceria. Para você e Amanda a nossa gratidão familiar.   

 

A pessoa que mais influenciou a minha formação acadêmica também faz parte, mais 

uma vez, de uma banca em minha vida. Agradeço a Prof.ª Dr.ª Fernanda Duarte Lopes Lucas 

da Silva por todos os ensinamentos compartilhados ao longo dos anos, pelas vezes que 

discordamos, concordamos e por tudo que construímos juntos, entre idas e vindas, 

aproximações e distanciamentos. Você, o Ronaldo e o Pedro integram o núcleo da família do 

coração, como muitas vezes conversamos. As mensagens de motivação, de fé e esperança 

alegram nossos dias. 

  

Agradeço por ter em minha banca de doutoramento a Prof.ª Dr.ª Lidianne Kelly 

Nascimento Rodrigues de Aguiar Lopes, primeira mestra e a segunda doutora em direito sob a 

minha orientação após iniciar a docência na stricto sensu. Sempre falei da importância da 

escuta e tê-la no seminário de qualificação e na banca de defesa da tese, além de uma 

felicidade também é uma oportunidade para eu exercer a minha escuta, pois tanto posso 

atestar a qualidade do trabalho dela quanto afirmar como tem sido produtiva a parceria 

acadêmica que construímos desde 2016, resultando em diferentes tipos de comunicações 

científicas. A partir de sua presença também agradeço a todos os alunos que tive e tenho nessa 

vida. Mas, para além da vida acadêmica, você, o Deco e as Marias foram acolhidos e nos 

acolheram em família, razão da nossa gratidão e do desejo de vida longa ao que construímos.  

 

Agradeço ao Prof. Dr. Ronaldo Lucas da Silva por aceitar participar da banca de 

doutoramento. Sou-lhe grato pelas diferentes contribuições ao longo dos anos e especialmente 

por trazer a voz da serenidade em muitos momentos tensos dos meus anos iniciais de “cabeça 

dura” na academia. Sua formação interdisciplinar e sua trajetória até o doutoramento me 

proporcionam a expectativa de contribuições relevantes à tese. Que tenhamos uma segunda-

feira “excelente” e muitos outros dias para celebrar com a família do coração.  

 

Finalizo os agradecimentos relacionados à banca de doutoramento, registrando minha 

gratidão a Prof.ª Dr.ª Hellen Jannisy Vieira Beiral por aceitar o convite para suplência nas 

bancas formadas para o seminário de qualificação e para a defesa da tese, ressalvando ainda 

que suas contribuições têm sido generosamente compartilhadas nesse ciclo de convívio 

familiar construído e cuidado ao longo dos anos.  

  

Volto agora aos cuidados do corpo e da mente.  

 

Diante de tantos desafios nesses últimos anos, agradeço aos profissionais e equipes 

que me atenderam em diferentes oportunidades. Agradeço a equipe do Hospital Niterói D’Or, 



especialmente pelos atendimentos na emergência e na última cirurgia. Todos merecem a 

minha gratidão pelos cuidados que me foram dispensados. Agradeço especialmente a Ana 

Paula Freitas Guljor, Angelo Bustani Loss, Camilla Garcia, Cynthia Campagnuci Ferreira, 

Fabio Simão, Franz Luiz Nimrichter de Almeida, José Eduardo Pessoa Teixeira, Martha 

Vasconcellos Amarante, Victor Baitelli e suas equipes de trabalho.  

 

Na vida acadêmica construí muitas amizades e parcerias ao longo dos anos. E quando 

tive o acidente em 2017, além do doutorado em educação eu realizava o estágio de pós-

doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No momento em 

que mais me senti fragilizado, como um ser humano transformado em um número de 

benefício do INSS, ao enviar uma mensagem para a minha supervisora, Prof.ª Dr.ª Jane Reis 

Gonçalves Pereira, explicando a minha situação, recebi como resposta delicadas palavras de 

apoio, solidariedade e incentivo. Sem o apoio, certamente eu teria desistido. E se cheguei ao 

final do doutorado em educação também vejo que aquela ajuda foi fundamental para mim, 

razão de minha gratidão permanente.  

 

Agradecer é expressar a importância de pessoas numa caminhada que aparenta ser 

solitária, mas que é marcada por diferentes contribuições.   

  

Aos colegas de turma da seleção de 2017.2, aos mestrandos e doutorandos das 

diferentes turmas em que cursei disciplinas, aos companheiros da representação discente na 

gestão Unidade na Diversidade, aos borgeanos, aos colaboradores e professores do Programa 

de Pós-graduação stricto sensu em Educação da Universidade Federal Fluminense, meus 

agradecimentos pela oportunidade do convívio, pelos ensinamentos e laços construídos nessa 

trajetória.  

 

Agradeço ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro 

(SINEPE/RJ) pelas vivências de 1993 a 2007, oportunidade profissional de muito aprendizado 

e impacto permanente na minha trajetória profissional.  

 

Também agradeço à Aldeia Curumim, ao Colégio Miraflores, ao Colégio M3, ao 

Colégio CESP, ao Colégio São José e à Creche Escola Tempo de Aprender pela confiança e 

incentivo permanente para a continuidade da minha formação na área da educação.  

 

Um agradecimento especial à professora Sonia Maria Soares de Almeida por sua 

amizade e apoio na educação escolar dos meus filhos.  

 

Aos meus colegas de trabalho professores, aos colaboradores e aos alunos do 

Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, agradeço a rica 

experiência profissional que me é proporcionada na stricto sensu, assim como expresso a 

minha gratidão pelas vivências com os alunos, professores e colaboradores da graduação e da 

pós-graduação lato sensu.  

 

Também agradeço aos meus companheiros do Observatório de Políticas Públicas, 

Direito e Proteção Social, aos companheiros do Núcleo de Extensão e Pesquisa de 

Acessibilidade e Inclusão (NEPAI), e aos companheiros do Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI) do PPGD/UNESA, pelas vivências e construções 

acadêmicas.  

 



As atividades de ensino, pesquisa e extensão decorrem da confiança que me foi 

depositada por um profissional diferenciado, que sempre incentivou o meu trabalho e me 

ofereceu oportunidades desafiadoras na vida profissional. Expresso minha gratidão ao Prof. 

Dr. Rafael Mario Iorio Filho pelas oportunidades, pela parceria e também pelo incentivo e 

confiança.   

 

Aos companheiros da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil que me 

proporcionaram a oportunidade de colaborar em diferentes momentos em favor da atividade 

profissional e da nossa instituição. 

 

Aos advogados Camilla Dudley, Cristiane Pires de Oliveira, Diógenes Ferreira, Hugo 

Jerke, Julio Almeida, Liz Werner, Mila Neves, Symone Mesquita de Oliveira e Valneide 

Ferreira Carneiro Silva, agradeço o apoio em diferentes momentos da advocacia. Também 

registro minha gratidão a todos os demais advogados que construíram o Movimento OAB 

com Princípios, o Movimento Advogados Unidos e aos que estiveram na Chapa 3 – Pela 

Ordem, Somos Todos Responsáveis. Conciliar a vida acadêmica com a advocacia só é 

possível porque temos apoio, coleguismo profissional e trabalhamos pela melhoria das 

condições de trabalho em nossa atividade profissional.  

 

Aos companheiros do Coletivo Direito Popular e do Pré-vestibular social Dr. Luiz 

Gama meu agradecimento pela oportunidade de participar de um projeto de educação popular 

tão expressivo.  

 

Agradeço ao Pastor Jean Max e a Pastora Misilene pela amizade e consideração com a 

nossa família.  

 

Aos amigos da Diretoria (Alexandre, Cristina, Fernanda, Liz, Rafael e Ronaldo) pelo 

convívio, força e apoio em diferentes momentos da vida.  

 

Agradeço a Claudia Pimentel por seu apoio na otimização do tempo, agora no 

doutorado em educação.   

 

Também agradeço a Bruna Alves Silva pelas contribuições e troca de ideias sobre a 

educação. 

 

Aos meus filhos Matheus e Gabriel um agradecimento especial pelos apoios e trocas 

na vida acadêmica. Muito orgulho de ver a caminhada de vocês!  

 

Agradeço a Nathalia Ferreira Silva pelo Pote da Gratidão, um delicado presente que 

diariamente me faz lembrar o quanto é importante esse exercício de agradecer.   

 

Aos meus familiares mais próximos (Andreia, Alice, Mariana, Matheus, Gabriel, 

Maria de Lourdes, Marly e Nilton) minhas desculpas pelas ausências nesses anos de 

doutoramento, pela minha necessidade de escrever em silêncio e pelo tempo que não pude 

dedicar a vocês. Agradeço por todo o apoio na caminhada, especialmente nas cirurgias e nos 

cuidados dos diferentes momentos de pós-operatório.  

 

Por fim, agradeço aos que não nominei e que de alguma forma me ajudaram a chegar 

até aqui.   

Muito obrigado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intelectual não cria o mundo no qual vive. 

Ele já faz muito quando consegue ajudar a 

compreendê-lo e explica-lo, como ponto de 

partida para sua alteração real. 

 

Florestan Fernandes 

 



RESUMO 

 

 

ALMEIDA, Carlos Alberto Lima de. Podemos falar em judicialização da educação? 214 f. 

Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação stricto sensu em Educação. Faculdade de 

Educação. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.  

 

 

Esta investigação visa mapear quais os sentidos e os usos dados à expressão “judicialização” 

quando utilizada nas dissertações e teses da área da educação. Sustenta-se a hipótese que a 

palavra judicialização é polissêmica e que sua contextualização no campo da educação pode 

oferecer diferentes sentidos e usos. A percepção do crescimento dos conflitos de interesses no 

campo da educação surge como questão de interesse a partir da vivência do pesquisador 

enquanto advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Estabelecimentos de Ensino no 

Estado do Rio de Janeiro de 1993 a 2007. Neste período, conheceu a percepção dos 

empresários da educação e do sindicalismo patronal, considerando, especialmente, o 

surgimento do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

em decorrência da inserção da doutrina da proteção integral e do princípio da proteção do 

consumidor na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, impactando a relação 

da escola com a família na área da educação escolar. O pesquisador parte de vivências e 

percepções da advocacia na área educacional vinculada ao sindicato da categoria econômica 

e, visando um movimento de alteridade, direciona seu olhar para a produção científica do 

campo da educação relacionada à categoria judicialização. Neste contexto, a pesquisa tem por 

objetivo geral analisar as produções acadêmicas relacionadas à categoria judicialização 

produzidas pelos programas de pós-graduação em educação no Brasil; tendo os seguintes 

objetivos específicos: (1) examinar a judicialização da educação a partir da perspectiva dos 

empresários da educação e do sindicalismo patronal no período de 1993 a 2007; (2) mapear as 

pesquisas relacionadas à categoria judicialização no campo da educação; (3) investigar os 

sentidos e usos atribuídos à categoria judicialização nas pesquisas do campo da educação; (4) 

analisar o contexto da judicialização a partir das pesquisas relacionadas à categoria no campo 

da educação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estado da arte e que, neste 

contexto, investiga os sentidos e usos da categoria judicialização, explorando pesquisas 

científicas na área da educação constantes do Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, sua argumentação, 

referências teóricas e contextualização. O detalhamento da metodologia é apresentado em 

cada de etapa do trabalho. A pesquisa pretende responder ao seguinte problema: Podemos 

falar em judicialização da educação?  

 

Palavras chave: judicialização da educação; relações escolares; direito à educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

ALMEIDA, Carlos Alberto Lima de. Can we talk about the judicialization of education? 214 

f. Doctoral thesis. Graduate Program in Education (Stricto Sensu). Education's Faculty. 

Fluminense Federal University, Niterói, 2021. 

 

 

In this investigation, our focus is to build a display of meanings and uses given to the 

expression “judicialization”, when used in dissertations and theses in the Eeducation’s field. 

Our hypothesis is that the word judicialization is polysemic and its contextualization in the 

field of Education can offer different meanings and uses. The perception of the growth of 

conflicts of interest in the field of education raises as a matter of interest through the 

experience of the researcher as a lawyer for the Union of Educational Establishments in the 

State of Rio de Janeiro, from 1993 to 2007. In that period, the researcher first met the 

perception of entrepreneurs in education and employers' unionism, especially considering the 

emergence of the Consumer Protection Code and the Child and Adolescent Statute as a result 

of the insertion of the integral protection doctrine and the principle of consumer protection in 

the Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988, impacting the school's relationship 

with the family in the area of school education. The researcher starts from experiences and 

perceptions of the advocacy in the educational area linked to the union of the economic 

category and, moving himself towards alternative perspectives, he directs his gaze to the 

scientific production of the field of education related to the judicialization category. In this 

context, the research has as its general objective to analyze the academic productions related 

to the judicialization category produced by the graduate programs in education in Brazil; 

having the following specific objectives: (1) to examine the judicialization of education from 

the perspective of employers in education and business unionism from 1993 to 2007; (2) to 

map research related to the category of judicialization in the field of education; (3) to 

investigate the meanings and uses attributed to the category of judicialization in research in 

the field of education; (4) analyze the context of judicialization based on research related to 

the category in the field of education. This is a qualitative, state-of-the-art research that, in 

this context, investigates the meanings and uses of the judicialization category, exploring 

scientific research in the area of education contained in the Catalog of Theses and 

Dissertations of the CAPES (Brazilian acronyms for Coordination for the Improvement of 

Level Personnel Higher Education), in its arguments, theoretical references and 

contextualization. The details of the methodology are presented at each stage of the work. The 

research intends to answer the following problem: Can we talk about the judicialization of 

education? 

 

Key-words: judicialization of education; school relations; right to education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anos atrás, na década de 2000, uma escola particular foi processada no município de 

Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. O caso submetido ao Poder Judiciário envolvia a 

pretensão indenizatória de uma mãe que desejou celebrar o aniversário do seu filho nas 

dependências da instituição de ensino em um dia de sábado, após a realização de um torneio 

de futsal, também conhecido como futebol de salão. A pretensão indenizatória decorria da 

vontade da mãe realizar uma festinha com o bolo, a pipoca, o suco e os picolés de fruta, que 

ela teria se comprometido a fazer na celebração para o seu filho. Mais do que isso, ela havia 

prometido, anunciado e esperado proporcionar aquele festejo e diante da recusa da instituição 

de ensino em autorizar a celebração naquele molde, entendeu por levar a escola ao banco dos 

réus. Inconformada solicitou a transferência do aluno para outra instituição e ajuizou ação 

visando ser indenizada por danos materiais em decorrência de despesas efetuadas com 

uniforme, material escolar e mensalidade, bem como a obter uma indenização por danos 

morais, na ordem de 36 (trinta e seis) salários mínimos, face ao abalo emocionado que 

alegava ter sofrido e ao, segundo sua narrativa, contexto de vergonha, tristeza, frustração e 

constrangimento imposto ao filho diante de seus amiguinhos.  

Essa é apenas uma das muitas histórias vivenciadas pelo advogado que se tornou 

pesquisador e que com o passar dos anos teve despertada uma inquietação a respeito de um 

tema recorrente em nossa sociedade em tantas situações e representado pela palavra 

judicialização, muitas vezes associada à política, à vida à saúde ou à educação.  

Esta investigação de doutoramento, submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Campo de 

confluência: Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação (DDSE), visa mapear quais os 

sentidos e os usos dados à expressão “judicialização” quando utilizada nas dissertações e teses 

da área da educação.  

Sustenta-se a hipótese que a palavra judicialização é polissêmica e que sua 

contextualização no campo da educação pode oferecer diferentes sentidos e usos.  

A percepção do crescimento dos conflitos de interesses no campo da educação surge 

como questão de interesse a partir da vivência do pesquisador enquanto advogado do 

Sindicato dos Estabelecimentos de Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro 

de 1993 a 2007. Neste período, conheceu a percepção dos empresários da educação e do 

sindicalismo patronal, considerando, especialmente, os novos ventos soprados com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA), em decorrência da inserção da doutrina da proteção integral e do princípio da proteção 

do consumidor na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), 

impactando a relação da escola com a família na área da educação escolar. 

O pesquisador parte de vivências e percepções da advocacia na área educacional 

vinculada ao sindicato da categoria econômica e, visando um movimento de alteridade, 

direciona seu olhar para a produção científica do campo da educação relacionada à categoria 

judicialização. Neste contexto, a pesquisa tem por objetivo geral analisar as produções 

acadêmicas relacionadas à categoria judicialização produzidas pelos programas de pós-

graduação em educação no Brasil.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estado da arte, e que, neste contexto, 

investiga os sentidos e usos da categoria judicialização, explorando pesquisas científicas na 

área da educação constantes do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sua argumentação, referências 

teóricas e contextualização. O detalhamento da metodologia é apresentado em cada de etapa 

do trabalho. A pesquisa pretende responder ao seguinte problema: Podemos falar em 

judicialização da educação? 

Para tanto, encontra-se estruturada em quatro capítulos, organizados de modo a 

cumprir cada um dos objetivos específicos propostos, adiante apresentados. 

O primeiro capítulo, seção primária intitulada “NÃO IMPORTA DE ONDE SE VEM, 

MAS PRA ONDE SE VAI”, tem por objetivo específico examinar a judicialização da 

educação a partir da perspectiva dos empresários da educação e do sindicalismo patronal no 

período de 1993 a 2007. Para tanto, sua organização é apresentada com três seções 

secundárias, combinando relato pessoal e pesquisa documental, apresentando Ribeiro (2019), 

Severino (2016), Cintra (1982) e Prodanov e Freitas (2013) como principais referenciais.  

Na seção secundária intitulada “CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO 

DO PESQUISADOR COM O SEU OBJETO DE INVESTIGAÇÃO” pretende-se demonstrar 

a importância do caráter pessoal do trabalho do pesquisador no contexto de sua dimensão 

social, conferindo o sentido político de problematização da judicialização da educação, tema 

que atravessou a vida profissional tanto do advogado quanto do pesquisador, e sua perspectiva 

de tratamento interdisciplinar.  

Em seguida, na seção secundária intitulada “OS EMPRESÁRIOS DA EDUCAÇÃO, 

O SINDICALISMO PATRONAL E A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO 

PERÍODO DE 1993 A 2007: UM OLHAR A PARTIR DO SINDICATO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, a partir da 
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contribuição de Oliveira, M. (2002) e da pesquisa documental se destaca a fragmentação que 

ocorreu na representação do ensino privado no início da década de 1980, os efeitos da 

CRFB/1988 no que se refere à educação e a percepção dos empresários da educação, 

especialmente em relação aos impactos causados pelo Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Finalizando o capítulo, na seção secundária intitulada “OS SEMINÁRIOS 

EDUCAÇÃO & DIREITO, A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A APROXIMAÇÃO 

DO SINEPE/RJ COM OUTROS SETORES DA SOCIEDADE” se realiza, a partir da 

pesquisa documental, uma revisão do movimento de aproximação do Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro com outros setores da sociedade, 

bem como se demonstra como a menção ao processo de judicialização da educação foi um 

desdobramento da vivência profissional como advogado e não um exame da categoria 

enquanto pesquisador em formação, ofertando o entendimento sobre como o fenômeno se 

caracterizava naquele período, conforme a percepção desenvolvida e apresentada em artigo de 

opinião no ano de 2006.  

Em seguida, visando um movimento de alteridade, direciona-se a pesquisa para o 

exame da produção científica do campo da educação relacionada à categoria judicialização.  

O segundo capítulo, seção primária intitulada “O MAPEAMENTO DAS PESQUISAS 

RELACIONADAS À CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO A 

PARTIR DO CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES”, tem por objetivo 

específico mapear as pesquisas relacionadas à categoria judicialização no campo da educação. 

Para tanto, foi organizado em quatro seções secundárias.  

Na seção secundária intitulada “CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS” apresenta-

se o modo de fazer a pesquisa, ou seja, como a pesquisa foi desenvolvida a partir dos dados 

disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Inspirada nos trabalhos de 

Almeida, G. (2017) e Seabra Iorio (2018) e com os referenciais de Iorio Filho (2012; 2013) e 

Patrick Charaudeau (2016) investiga-se, a partir das pesquisas da área da educação, os 

sentidos e usos da categoria judicialização. 

Na seção secundária “COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS 

DADOS DA CATEGORIA “JUDICIALIZAÇÃO”” apresenta-se o detalhamento dos atos da 

pesquisa envolvendo a categoria judicialização nas dissertações de mestrado acadêmico, 

dissertações de mestrado profissionalizante e teses de doutorado.   

Na seção secundária intitulada “COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL 

DOS DADOS DA CATEGORIA “JUDICIALIZAÇÃO” COM FOCO NA ÁREA DO 
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CONHECIMENTO “EDUCAÇÃO”” apresenta-se o detalhamento dos atos da pesquisa 

envolvendo a categoria judicialização da educação nas dissertações de mestrado acadêmico, 

dissertações de mestrado profissionalizante e teses de doutorado.   

Finalizando o capítulo, na seção secundária intitulada “AGRUPAMENTO DOS 

TRABALHOS RELACIONADOS À JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO” 

apresenta-se o detalhamento dos atos da pesquisa envolvendo a conferência de todos os 

trabalhos listados no Catálogo de Teses e Dissertações na área da educação, buscando 

identificar a pertinência temática, o ano de conclusão dos trabalhos, as instituições de ensino, 

e a disponibilidade do arquivo em Portable Document Format (PDF) para exame.  

O terceiro capítulo, seção primária intitulada “OS SENTIDOS E USOS DA 

CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NAS PESQUISAS CIENTÍFICAS DA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO A PARTIR DO CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES”, 

tem como objetivo específico investigar os sentidos e usos atribuídos à categoria 

judicialização nas pesquisas do campo da educação. Para tanto, cada pesquisa é examinada e 

apresentada na correspondente seção secundária em que se realiza uma análise a partir dos 

seguintes critérios: exame da categoria judicialização a partir do título do trabalho; exame da 

pertinência temática a partir dos elementos disponibilizados no Catálogo de Teses e 

Dissertações; exame do sentido dispensado à categoria judicialização no trabalho; exame dos 

elementos disponíveis nos trabalhos identificados como relacionados à judicialização visando 

à construção de uma classificação relacionada à educação. Esta etapa do trabalho é 

desenvolvida a partir dos referenciais de Amstutz e Mullet (2012), Araujo (2013), Asensi 

(2010), Barroso (2012), Chrispino e Chrispino (2008), Cury e Ferreira (2009), Foucault 

(1996), Gottlieb (2011), Vianna, Burgos e Salles (2007), Sadek (2010) e Santos (2014). 

O quarto capítulo, seção primária intitulada “DISCUSSÃO SOBRE A 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” tem por objetivo específico analisar o contexto da 

judicialização a partir das pesquisas relacionadas à categoria no campo da educação. Para 

tanto, seu desenvolvimento acontecerá por intermédio de nove seções secundárias.  

Na seção secundária intitulada “CONSIDERAÇÕES INICIAIS” são apresentados os 

critérios de agrupamento para fins de discussão dos diferentes sentidos da categoria 

judicialização.  

Nas seções secundárias intituladas “TRABALHOS QUE CONTÉM NO TÍTULO 

REFERÊNCIA À CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DESTA 

PESQUISA”, “TRABALHOS QUE NÃO CONTÉM NO TÍTULO REFERÊNCIA À 

CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO, MAS QUE PERMITEM A CONTEXTUALIZAÇÃO 
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NO INTERESSE DESTA PESQUISA”, “TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM 

INTERPRETADOS COMO INCONCLUSIVOS NO CONTEXTO DE INTERESSE DESTA 

PESQUISA” e “TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM INTERPRETADOS COMO NO 

CONTEXTO DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA COM ESTA PESQUISA” é realizada a 

discussão correspondente, a partir das respectivas tabelas que foram organizadas por colunas 

com os seguintes dados: N.º (número correspondente ao trabalho no Catálogo de Teses e 

Dissertações), Título (indicação do título atribuído ao trabalho), ANO (indicação do ano de 

conclusão do trabalho), CURSO (indicação do curso na área da Educação), J/PC (inserção da 

categoria judicialização nas palavras-chave), CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação 

com a categoria judicialização na interpretação feita desta pesquisa) e S (sentido da 

judicialização da educação apresentado pelo autor do trabalho). Em relação à coluna J/PC 

(inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) foram adotados os seguintes 

critérios de respostas para fins de análise e discussão: S (sim), N (não), NAAI (Não avaliado 

por ausência de informações) e EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática). Em 

relação à coluna S (sentido da judicialização da educação apresentado pelo autor do trabalho) 

foram adotados os seguintes critérios de resposta para fins de análise e discussão: (1) impacto 

da ação da Justiça no universo da escola e das relações escolares; (2) o ato de expor ao Poder 

Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da 

efetividade dos direitos do cidadão; (3) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do 

campo educacional para solucionar conflitos; (4) normatização dos corpos / relações de 

biopoder (disciplina / biopolítica); (5) incorporação dos métodos de decisão judicial para além 

das cortes; (6) não foi possível avaliar o sentido; (7) exame prejudicado por impertinência 

temática. De modo a permitir o exame a partir da reunião temática, a coluna 

CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação 

feita desta pesquisa) recebeu tratamento de análise de conteúdo, de modo a permitir 

agrupamentos temáticos das pesquisas relacionadas à judicialização da educação partindo dos 

elementos encontrados nos trabalhos: Controle de Políticas Públicas Educacionais, Direito à 

educação, Normatização disciplinadora, Exame prejudicado, Fenômeno, Justiça restaurativa e 

Outros.  

Na seção secundária intitulada “O QUE OS 51 TRABALHOS EXAMINADOS 

REVELAM SOBRE OS SENTIDOS E USOS DA CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO?” é 

realizada a discussão a partir dos referenciais teóricos utilizados e avaliada a hipótese 

formulada nesta pesquisa, ou seja, de que a palavra judicialização é polissêmica e que sua 

contextualização no campo da educação pode oferecer diferentes sentidos e usos.  
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Na seção secundária intitulada “O QUE AS PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS 

NOS 51 TRABALHOS EXAMINADOS REVELAM SOBRE A CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO?” é realizada a discussão relacionada às palavras-chave utilizadas pelos 

autores das pesquisas selecionadas para exame.  

Na seção secundária intitulada “O QUE A CLASSIFICAÇÃO REALIZADA A 

PARTIR DOS 51 TRABALHOS EXAMINADOS REVELA SOBRE A CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO?” é apresentando o resultado do esforço empreendido na formulação de 

uma classificação das pesquisas, a partir do exame de cada uma delas no contexto da 

judicialização.  

Finalizando a discussão, na seção secundária intitulada “O QUE VEM PELA 

FRENTE” são apresentadas algumas reflexões sobre outras possibilidades de abordagem da 

judicialização da educação e compartilhadas inquietações e possibilidades de investigações 

dialogadas com a área de formação original deste pesquisador (Direito) e de sua primeira 

formação na stricto sensu (Política Social). 

Além dos mencionados capítulos (seções primárias) fazem parte da tese a introdução, 

a conclusão e as referências, tudo redigido considerando as disposições contidas na obra 

Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso (UFF, 2012).  
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2 NÃO IMPORTA DE ONDE SE VEM, MAS PRA ONDE SE VAI 

 

Não importa de onde se vem, mas pra onde se vai. (informação verbal).
1
 A reflexão 

era uma resposta do orientador à preocupação do orientando em relação à sua trajetória 

profissional ter sido forjada junto às instituições de ensino do setor privado.  

Ter sido aprovado para um novo doutoramento
2
 na UFF, que se iniciou no segundo 

semestre letivo de 2017, era algo inimaginável para quem havia construído uma formação 

acadêmica por acaso.  

Na graduação em Direito (1986/1990), cursada na Faculdade de Direito Cândido 

Mendes – Centro, o pesquisador não havia tido nenhuma experiência com atividades de 

iniciação científica.  

Logo após a conclusão do curso direcionou sua atenção para a inscrição nos quadros 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção do Estado do Rio de Janeiro. Após obter 

a carteira provisória
3
 iniciou a advocacia em um escritório particular na cidade de Niterói, 

onde trabalhou por alguns meses.  

Em 1992 abriu seu escritório e deu continuidade ao exercício da advocacia, já 

contando com alguns clientes que o acompanharam após a saída do local em que antes 

trabalhava. Nesse mesmo começaram a surgir convites para ministrar algumas aulas 

esporadicamente em alguns cursos preparatórios para carreiras da área jurídica, atividade 

ampliada no ano seguinte.  

Em 1993 foi contratado como advogado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de 

Ensino no Estado do Rio de Janeiro (SINEPE/RJ), passando a atuar na representação dos 

interesses da categoria econômica. Os anos iniciais na advocacia sindical para o setor 

educacional foram marcados pela percepção da dificuldade de comunicação das instituições 

de ensino com a sociedade, especialmente porque os empresários da educação eram vistos 

como os tubarões do ensino
45

.  

                                                 
1
 Comunicação verbal feita pelo orientador ao orientando em 2017 após o ingresso no Curso de Doutorado em 

Educação, da Universidade Federal Fluminense.  
2
 O candidato ao doutoramento em educação por ocasião do processo seletivo já era Doutor em Política Social, 

título obtido na Universidade Federal Fluminense e realizava naquele momento estágio de pós-doutorado junto 

ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
3
 A Carteira Provisória, expedida em 28 de junho de 1991, decorria da inscrição provisória do interessado nos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e vigorava pelo prazo de um ano, dentro do qual deveria ser 

apresentado o diploma devidamente registrado para torná-la definitiva. 
4
 Ao examinar a reforma do Estado na década de 1990, Dalessandro de Oliveira Pinheiro, em tese de doutorado 

intitulada “O MOVIMENTO “TODOS PELA EDUCAÇÃO”: O PÚBLICO, O PRIVADO E A DISPUTA DE 

PROJETOS EDUCACIONAIS NO BRASIL”, se refere aos “empresários de antes, que construíam um 

estabelecimento escolar, prezavam por um ensino, muitos tidos como qualificado, cobravam mensalidades e 
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Noutra perspectiva, esse período também revelou a dificuldade de muitos dirigentes 

em entenderem os novos ventos soprados a partir da CRFB/1988.  

Em 1990 foram aprovadas duas leis que mudaram ainda mais o cenário educacional 

das escolas particulares: a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências), e a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências).  

A percepção das mudanças ocorridas nos anos iniciais da advocacia educacional foi 

determinante para que advogado promovesse um movimento de aproximação do SINEPE/RJ 

com outros setores da sociedade.  

Em 1996 o órgão sindical contratou um novo assessor de imprensa, Marcos Marques 

de Oliveira, jornalista formado pela Faculdade Pinheiro Guimarães em 1994. Adiante, na 

seção secundária intitulada “OS EMPRESÁRIOS DA EDUCAÇÃO, O SINDICALISMO 

PATRONAL E A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 1993 A 2007: 

UM OLHAR A PARTIR DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, a partir da contribuição do orientador desta tese em sua 

dissertação no Curso de Mestrado em Ciência Política, feito no período de 1998/2000 na UFF, 

e também por intermédio da pesquisa documental, se destaca a fragmentação que ocorreu na 

representação do ensino privado no início da década de 1980, bem como os efeitos da 

CRFB/1988 no que se refere à educação e a percepção dos empresários da educação, 

especialmente em relação aos impactos causados pelo Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Retomando a exposição sobre a formação é importante explicar que a opção pelo 

Mestrado em Educação, iniciado no ano de 1996 na Universidade Salgado de Oliveira 

                                                                                                                                                         
retiravam o lucro dos empreendimentos. Ficaram até conhecidos como “tubarões do ensino”, aos olhos de hoje, 

“peixes pequenos” que “entregaram” suas empresas educacionais ou faliram diante da avalanche mercadológica 

e da financeirização imposta pelos grandes grupos” (PINHEIRO, 2018, p. 45). Disponível em: 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/56953/R%20-%20T%20-

%20DALESSANDRO%20DE%20OLIVEIRA%20PINHEIRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 06 

mar. 2021.    
5
 Gabeira e os tubarões de ensino: “No movimento estudantil, os primeiros moinhos eram os bondes elétricos; os 

tubarões do ensino. A cada aumento de bonde um quebra-quebra; a cada aumento da anuidade escolar, uma 

ruidosa greve”; “Antes de me concentrar em literatura e jornalismo, houve a passagem pelo movimento 

estudantil. Na volta de Rio Novo, aproximei-me da organização de estudantes secundários e tornei-me secretário 

geral. Coube a mim projetar e liderar uma greve contra os tubarões do ensino. Houve um aumento de 

mensalidades, que nos deu o pretexto para o movimento”. Os excertos são exemplificativos em relação ao 

tratamento dispensado aos empresários da educação. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=ttbc84xH-

HgC&pg=PT7&lpg=PT7&dq=%22tubar%C3%B5es+do+ensino%22&source=bl&ots=b02p0EHEjW&sig=ACf

U3U1joqBljHFeV-nKsWNF3ExFezoMZg&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwjM34TQ4ZvvAhV_HLkGHV1wA7Y4WhDoATAJegQIAxAD#v=onepage&q=%22

tubar%C3%B5es%20do%20ensino%22&f=false Acesso em: 07 mar. 2021. 
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(UNIVERSO), foi decorrente de uma orientação feita aos docentes daquela instituição, 

primeiro emprego como professor no ensino superior, fruto da admissão ocorrida no anterior. 

Para um professor em início de carreira a orientação para cursar o mestrado, feita pela pró-

reitora acadêmica na sala dos professores, foi interpretada como uma diretriz institucional a 

ser seguida por todos que desejassem permanecer no magistério superior. 

No decorrer do curso teve conhecimento que o mestrado em educação não era 

credenciado pela CAPES. A frustração com a notícia não fez o pesquisador abandonar o curso 

e no ano 2000 defendeu a dissertação intitulada “E agora? Fecho a escola? O direito dos 

estabelecimentos educacionais optarem pelo SIMPLES: Em igualdade de condições com as 

demais microempresas e empresas de pequeno porte Leis n.º 9.317/96 – 9.732/98 – 

10.034/2000” 
6
.  

Em 1998, paralelamente ao curso de mestrado, iniciou a especialização em Direito 

Processual Civil na Universidade Estácio de Sá (UNESA), visando obter aperfeiçoamento 

para a sua atuação profissional como advogado.  

Em 2002, diante de demandas crescentes do setor educacional sobre o tema, em 

decorrência de situações-problemas em várias escolas, iniciou a especialização em Prevenção 

às Drogas e Escola, na UFF.  

A ausência do título de Mestre e a continuidade da atuação como professor do ensino 

superior foram fatores determinantes para que buscasse novo ingresso na pós-graduação 

stricto sensu, passando então a acompanhar os editais da UFF, chamando-lhe atenção o edital 

para o processo seletivo do Programa de Estudos Pós-graduados em Política Social, 

especialmente pela área de concentração “Sujeitos Sociais e Proteção Social”, que percebia 

autorizar um diálogo com o Direito.  

Aprovado para o Mestrado em Política Social, cursado no período de 2003/2005, 

ampliou seus estudos numa perspectiva interdisciplinar envolvendo o Direito, a Educação e a 

Política Social, resultando na dissertação
7
 intitulada “No meio do caminho tinha uma pedra: A 

                                                 
6
O título da dissertação teve a intenção de provocar o leitor para os desdobramentos da encruzilhada do 

problema de interpretação, através da ótica jurídica, da atividade desenvolvida pelos estabelecimentos de ensino. 

Buscou-se a reconstrução do entendimento jurídico do conceito da atividade educacional e da finalidade de um 

estabelecimento de ensino através de um leading case da Justiça Federal, 1ª instância, no Rio de Janeiro. O 

estudo de caso foi publicado pela Editora Lucena e foi lançada no ano de 2002.   
7
 O estudo analisou a disciplina escolar e sua relação com a política de proteção à criança e ao adolescente no 

Brasil. Ao apresentar o estudo de caso envolvendo uma instituição privada de ensino, quatro estudantes da 8ª 

série do ensino fundamental, que estariam envolvidos em situações de indisciplina escolar, e o encaminhamento 

dado a partir de consulta da direção ao advogado da escola, articulam-se, na pesquisa, com reflexões 

relacionadas à educação escolar, à responsabilidade dos sujeitos envolvidos e à necessidade de harmonia em 

relação ao escrito, o dito e o feito pelas instituições de ensino, de modo a assegurar que os alunos sejam 

reconhecidos como seres humanos em fase de formação. Enfim, sujeitos com direitos e que necessitam de 
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disciplina escolar e sua relação com a política de proteção à criança e ao adolescente no 

Brasil”.  

No período subsequente à conclusão do Mestrado em Política Social, ainda com 

dúvidas sobre a vocação para a carreira acadêmica, o pesquisador fez duas tentativas em 

processos seletivos para o doutorado.  

Na primeira delas, feita no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal Fluminense obteve aprovação, porém ficou em quarto lugar no grupo dos excedentes 

tendo em vista a existência de apenas duas vagas. O projeto de Projeto de tese apresentado 

como requisito para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação, para 2007, Curso 

de Doutorado em Educação, Campo de confluência Políticas Públicas, Movimentos 

Instituintes e Educação, da Faculdade de Educação, do Centro de Estudos Sociais Aplicados 

da UFF apresentava o seguinte título: “Para não concluir: O diálogo entre a educação e o 

direito na formação dos profissionais da educação como meio de ruptura do processo de 

judicialização da educação”.  

É importante ressalvar que naquele momento a categoria judicialização, que será 

melhor examinada a partir dos referenciais de Amstutz e Mullet (2012), Araujo (2013), 

Asensi (2010), Barroso (2012), Chrispino e Chrispino (2008), Cury e Ferreira (2009), 

Foucault (1996), Gottlieb (2011), Vianna, Burgos e Salles (2007), Sadek (2010) e Santos 

(2014) no terceiro capítulo da tese, surgia sem um recorte conceitual decorrente de pesquisa, 

mas sim como desdobramento da percepção decorrente do exercício profissional do advogado 

junto ao SINEPE/RJ. 

Lograr êxito no processo seletivo e ficar no rol dos excedentes despertou duas 

percepções distintas ao candidato: o projeto de pesquisa despertou o interesse, mas não o 

suficiente para ser a prioridade na escolha dos examinadores. A segunda questão envolvia a 

dúvida sobre a vocação para dar seguimento à formação como pesquisador, afinal já havia 

percebido, nos cursos realizados, que não tinha a formação e o perfil de muitos colegas que 

aparentemente tinham maior experiência na vida acadêmica. 

O ano de 2007 também marcou uma transição profissional significativa. A demissão 

do SINEPE/RJ e a contratação como Coordenador do Curso de Direito do Centro 

Universitário Moacyr Sreder Bastos (MSB), instituição de ensino superior então localizada 

em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa movimentação na vida profissional 

aconteceu simultaneamente e ao mesmo tempo em que representava o término de um ciclo 

                                                                                                                                                         
proteção e auxílio para o seu desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/935/1/tese.pdf Acesso em: 05 mar. 2021.  
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também registrava o início de uma nova oportunidade de realizar um dos seus sonhos 

profissionais, ou seja, a coordenação de um Curso de Direito. Ainda durante a entrevista que 

definiu a sua contratação seu interlocutor, o reitor daquela instituição de ensino, destacou que 

o principal objetivo era a reestruturação do curso de direito e prontamente atendeu ao pedido 

que o registro na carteira de trabalho fosse feito como coordenador do curso
8
. 

No decorrer do contrato de experiência
9
 a instituição de ensino recebeu o Ofício 

6601/2007 – MEC/SESu/DESUP/COC, da lavra do Secretário de Educação Superior, 

Ronaldo Mota, noticiando a deflagração de procedimento de supervisão por parte da 

Secretaria de Educação Superior, objetivando apurar as reais condições de oferta do curso de 

Direito e determinando a apresentação de manifestação prévia. Essa situação profissional lhe 

proporcionou estudar o Sistema Nacional do Ensino Superior (SINAES) 
10

, elaborar o 

diagnóstico e apresentar as propostas da coordenação do curso tendo por objetivo o 

saneamento de deficiências. Este trabalho resultou no Termo de Saneamento de Deficiências 

n.º 07/2008, o primeiro do Rio de Janeiro a ser aprovado pelo MEC.  

No dia 2 de abril de 2009 o pesquisador deixou a instituição de ensino e pouco tempo 

depois teve a notícia da abertura do processo seletivo para a primeira turma do doutorado em 

política social. O fato de ter concluído o mestrado no Programa de Estudos Pós-graduados em 

Política Social fez com que optasse por apresentar um projeto de pesquisa intitulado “Direito 

à diversidade: Uma contribuição para a disseminação do respeito à diversidade, no ambiente 

escolar, em prol da construção de uma sociedade que promova o bem de todos sem 

preconceito de origem, cor, raça, sexo, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de 

discriminação”, pensado como um arco que poderia viabilizar o interesse de diferentes 

professores resultou na eliminação ainda na primeira fase, a da análise do projeto e lhe 

proporcionou um aprendizado inesquecível em relação à necessidade de realizar estudos que 

lhe proporcionassem mais segurança e correção na elaboração de um projeto de pesquisa.   

No mesmo ano, após ter deixado a MSB, a partir de um telefonema do Prof. Dr. André 

Augusto Pereira Brandão, que havia sido seu professor no Mestrado em Política Social, teve o 

                                                 
8
Com o passar dos anos e outras experiências profissionais, o autor percebeu que o registro profissional é feito 

habitualmente como professor.  
9
 No campo das anotações gerais da Carteira de Trabalho do autor consta a seguinte anotação às fls. 47: “A título 

de experiência pelo prazo de 90 dias a contar de 09/07/2007 podendo o mesmo ser rescindido por ambas as 

partes independente de aviso prévio. Associação de Ensino de Campo Grande” 
10

 A experiência em relação ao SINAES foi fundamental para o êxito da Universidade Gama Filho por ocasião 

da visita do MEC, ocorrida no ano de 2010, quando o pesquisador coordenava Núcleo de Prática Jurídica, em 

sua breve passagem por aquela instituição de ensino superior. De 2013 a 2016, já na Universidade Estácio de Sá, 

foram 11 visitas do MEC para avaliação do curso de Direito. Em todas as visitas do MEC vivenciadas pelo autor 

os resultados foram positivos e fruto de um aprendizado contínuo que se consolidou com o passar dos anos. 
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incentivo para a submissão de um projeto de pesquisa para a segunda turma do referido 

doutorado, apresentado sob o título “As relações raciais no ambiente escolar do ensino 

fundamental e do ensino médio nas escolas de Niterói”, tendo logrado êxito no processo 

seletivo.  

Ainda em 2009 recebeu a notícia que por decisão
11

 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) havia obtido o título de Mestre em Educação.  

Mestre em Política Social e Mestre em Educação, somente no decorrer do processo de 

doutoramento começou a perceber mudanças sobre suas percepções em relação à formação 

acadêmica, possivelmente como resultado de um amadurecimento tardio. Pouco a pouco, a 

assertividade do advogado, comum aos profissionais da área do Direito, dava lugar a 

crescente inquietação na vida acadêmica, passando o doutorando a ter mais perguntas do que 

respostas. Era o início da fase das inquietações.  

Em 2012 defendeu a tese intitulada “Vamos colocar o preto no branco? Racismo, 

antirracismo e a Lei 10.639/2003 em escolas particulares de Niterói”, tornando-se o primeiro 

doutor do Programa de Pós-graduação em Política Social da Universidade Federal 

Fluminense. Ao se apresentar aos alunos nos anos subsequentes, destacando as dificuldades 

encontradas na sua formação acadêmica, passou a utilizar a expressão “doutor por acaso” para 

designar a história de sua formação.  

Em 2016 foi admitido como professor permanente do Programa de Pós-graduação em 

Direito (PPGD) da UNESA. O novo desafio profissional determinou sua participação em 

eventos científicos nacionais e internacionais, ampliando sua vivência e percepção entre o 

distanciamento existente entre o discurso em favor de uma academia que valorize a 

interdisciplinaridade
1213

 e uma prática efetiva neste sentido. Em Nova Orleans, por ocasião de 

sua participação no Law & Society Association | LSA 2016 Annual Meeting “At the Delta: 

                                                 
11

O Parecer CNE/CP Nº 4/2009 apresentava como assunto “Recurso contra a decisão do Parecer CNE/CES nº 

2/2008, que trata da convalidação dos estudos no Programa de Mestrado em Educação da Universidade Salgado 

de Oliveira – UNIVERSO, dos alunos regularmente matriculados entre 1992 e 2001, com defesas de teses até o 

ano de 2005, bem como a validação nacional dos respectivos títulos”.  
12

 Toma-se, para efeito deste trabalho, a perspectiva da interdisciplinaridade como “segundo nível de associação 

entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais, isto é, existe 

verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, consequentemente, enriquecimentos mútuos” (PIAGET apud 

SANTOMÉ, 1998, p. 70).  
13

 Recomenda-se, observando a bibliografia da obra consultada, a leitura de PIAGET, J. (1979a) La 

epistemologia de las relaciones interdisciplinares. Em L. Apostel, G. Berger, Briggs e G. Michaud: 

Interdisciplinariedad. Problemas de la Enseñanza y de la Investigación em las Universidades. México. 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 1ª. Reed., pp.166-171. 
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Belonging, Placeand Visions of Law and Social Change”
14

, em uma conversa com amigos, ao 

comentar seu interesse em cursar o doutorado em educação, recebeu reflexões que o fizeram 

perceber a importância de dar sequência aos estudos com maior aproximação com o campo do 

Direito. Mas, permanecia o desejo de manter em foco na continuidade da formação na stricto 

sensu em educação. 

O ano de 2017 foi marcado, então, pela sua segunda tentativa de ingresso no 

doutorado em educação, com o projeto de pesquisa intitulado “A Judicialização da Educação: 

Um olhar sobre a relação escola-família a partir da jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro após a Constituição Federal de 1988”, direcionado para a linha de 

pesquisa Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação. Após ser aprovado no processo 

seletivo teve como orientador designado o Prof. Dr. Marcos Marques de Oliveira.  

No mês de agosto de 2017 propôs projeto de pesquisa intitulado “Objeção de 

Consciência e Educação: Um estudo sobre a objeção de consciência e a judicialização da 

educação a partir da jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988”, 

apresentado como requisito para ingresso no Estágio de Pós-Doutoramento vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), área de concentração Cidadania, Estado e Globalização, linha de pesquisa em 

Direito Público, sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Jane Reis Gonçalves Pereira.  

O deferimento do projeto de pesquisa e consequente aceite da inscrição no estágio de 

pós-doutorado foram aprovados na reunião ordinária do Colegiado do PPGD UERJ, realizada 

em 19 de setembro de 2017, conforme consta da ata correspondente. Após cumprir as 

atividades constantes do seu plano de trabalho, teve deferido o seu pedido de homologação do 

Relatório de Atividades de Pós-Doutorado, com recomendação de publicação, em sessão do 

Colegiado do PPGD UERJ realizada em 11 de setembro de 2018.   

Parte da reflexão inicial do Prof. Dr. Marcos Marques de Oliveira – não importa de 

onde se vem – fez o doutorando iniciar uma reflexão a partir de sua trajetória profissional 

como advogado e professor, da formação como pesquisador, e como se construiu o seu objeto 

de estudo. Esse conjunto de informações é fundamental para um posicionamento acadêmico 

relacionado ao lugar de fala na academia e sua expressão no corpo da pesquisa. Por 

consequência, a partir de tais escolhas e posicionamentos, também é possível, em diferentes 

perspectivas, pensar pra onde se vai.  

                                                 
14

 No referido congresso internacional apresentou o trabalho intitulado The Racial Relations in the Legal Order 

After Slavery Abolition: A Study in Comparative Perspective between Brazil and the United States, tendo como 

coautor seu filho e parceiro de reflexões acadêmicas Matheus Guarino Sant’Anna Lima de Almeida.  
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2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DO PESQUISADOR COM O SEU 

OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

No trabalho intitulado “Descontruindo a lógica da hierarquização dos saberes: 

metodologia e epistemologia no campo das Ciências Sociais”, apresentado em dezembro de 

2019 no XXXII Congresso Internacional ALAS Peru 2019: Rumo a um Novo Horizonte de 

Sentido Histórico de uma Civilização da Vida, este pesquisador analisou a problemática das 

possibilidades e desafios de um ensino crítico e mais próximo da realidade social que permeia 

os estudantes em diferentes cursos da área das ciências sociais, propondo uma reflexão crítica 

sobre o papel da metodologia e da epistemologia no processo formativo e na relação ensino-

aprendizagem. 

A provocação inicial guardava relação com o posicionamento na academia de 

valorização quanto ao lugar do pesquisador. No caso concreto de um doutorando em 

educação, cuja vivência profissional e de formação sempre esteve marcada por vivências 

relacionadas aos campos do Direito e da Educação, trazer ao trabalho essa trajetória se presta 

para contextualizar quem é esse sujeito pesquisador e quais influências foram determinantes 

na sua formação, uma vez que também “entendemos que todas as pessoas possuem lugares de 

fala, pois estamos falando de localização social. E, partir disso, é possível debater e refletir 

criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade” (RIBEIRO, 2019, p. 85).  

Djamila Ribeiro, Mestre em Filosofia e feminista, propôs levar ao grande público, por 

intermédio da coleção Feminismos Plurais
15

, questões importantes referentes aos mais 

diversos feminismos de forma didática e acessível. Nesse contexto ao pensar em produções 

intelectuais de grupos historicamente marginalizados o fez pensando em tais grupos enquanto 

sujeitos políticos. Ao destacar que “o propósito do trabalho não é impor uma epistemologia da 

verdade, mas sim contribuir para o debate e mostrar diferentes perspectivas” (RIBEIRO, 

2019, p. 14).  

Ressalvando que o contexto em relação ao lugar de fala utilizado pela autora apresenta 

como questão fundamental que “indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em 

termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar, e 

como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados” 

                                                 
15

 Para conhecer a coleção Feminismos Plurais: https://feminismosplurais.com.br/ Acesso em: 05 mar. 2021. 
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(RIBEIRO, 2019, p. 85), sustenta-se que a hierarquização dos saberes está diretamente 

relacionada à trajetória de cada indivíduo e sua inserção social.  

 

A pensadora e feminista negra Lélia Gonzales nos dá uma perspectiva muito 

interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização de saberes como 

produto da classificação racial da população. Ou seja, reconhecendo a equação: 

quem possui o privilégio social, possui o privilégio epistêmico, uma vez que o 

modelo valorizado e universal da ciência é branco. A consequência dessa 

hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, 

conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria 

conhecimento válido, estruturando-o como dominante e assim inviabilizando outras 

experiências de conhecimento. (RIBEIRO, 2019, p. 24).  

 

Apesar do recorte relacionado ao privilégio epistêmico apontado, tal tema desafia 

reflexões em diferentes perspectivas. O retorno para a sala de aula na condição de aluno de 

um programa de doutorado em educação, fez com que o pesquisador - já tendo concluído duas 

especializações, um doutorado, um estágio de pós-doutorado e exercendo a atividade docente 

em um programa de pós-graduação stricto sensu em Direito – ampliasse sua percepção sobre 

a importância do diálogo interdisciplinar, ou seja, em que o pesquisador em formação conjuga 

diferentes saberes, devendo estar atento tanto ao recorte epistemológico quanto metodológico 

de seu trabalho de investigação, mas entendendo que “o caráter pessoal do trabalho do 

pesquisador tem uma dimensão social, o que confere o seu sentido político” (SEVERINO, 

2016, p. 228). 

O lugar de fala do pesquisador é revelado a partir de sua trajetória. “A escolha prévia 

do problema depende do pesquisador. É em função de seus valores, de sua relação com o 

universo que nascem seus temas de pesquisa. Isso é que faz do ato de pesquisa um ato 

político” (CINTRA, 1982, p. 14).   

No caso concreto do pesquisador as diferentes vivências foram determinantes para 

despertar o interesse em temas relacionados à Educação e ao Direito, tendo como ponto de 

partida a representação estudantil no 2º grau, atual ensino médio, quando foi eleito presidente 

da Comunidade Estudantil do Instituto Abel (CEIA), no ano de 1982. Dessa vivência o 

período de 1986 a 1990, a trajetória do curso de Direito foi marcada por vivências de 

representação de turma, Conselho de Representantes e eleição como presidente do Direito 

Acadêmico Rui Barbosa (DARB). Posteriormente a vida profissional lhe proporcionou, como 

já explicado, a experiência a partir de diferentes lugares, ou seja, lugar do advogado, lugar do 

professor, lugar de coordenador de curso, entre outros exemplos, que proporcionaram 

experiências em relação aos conflitos de interesse inerentes às relações travadas no contexto 

da educação escolar, desde a educação básica até o ensino superior.  
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Severino (2016, p. 228-229) sustenta que: 

 

[...] qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do pesquisador um envolvimento 

tal, que seu objeto de investigação passa a fazer parte de sua vida.  Ou pesquisador 

assume o problema que se dispõe a aclarar como seu, integrando seu dia a dia, ou 

apenas cumprirá preceitos acadêmicos. 

 

O foco na judicialização da educação sempre esteve presente na vida profissional do 

advogado. Porém, a pesquisa no exercício da advocacia, especialmente a de jurisprudência, é 

realizada pelo profissional visando subsídios relacionados ao posicionamento que vai 

defender. Há, portanto, uma diferença enorme entre uma pesquisa realizada por um advogado 

e uma pesquisa científica.  

Com o passar dos anos, este pesquisador passou a perceber que “devemos admitir que 

uma dissimetria entre o lugar do pesquisador e o lugar do outro é um limite que atravessa as 

diferentes possibilidades do diálogo” (AMORIM, 2001, p. 31). Muitos temas relacionados à 

educação escolar transitam pela história da humanidade e também por esse motivo o 

pesquisador deve estar atento para as contribuições que advém de outras áreas do 

conhecimento, advertindo sobre a necessidade do entendimento de que o Direito também não 

pode ser encarado como um ciclo que se fecha nele próprio.  

 

O direito não é um sistema fechado narcisisticamente em si mesmo, uma vez que se 

alimenta da “eticidade democrática” dos cidadãos e da cultura política liberal.  Isso 

se torna claro a partir do momento em que tentamos explicar de que modo o direito 

legítimo pode surgir da pura e simples legalidade.  No entanto, para que o processo 

democrático de estabelecimento de direito tenha êxito, é necessário que os cidadãos 

utilizem seus direitos de comunicação e de participação num sentido orientado 

também para o bem comum, o qual pode ser proposto politicamente, porém não 

pode ser imposto juridicamente. (HABERMAS, 1997, p. 323). 

 

Desde a dissertação do mestrado em Educação, este pesquisador sustenta uma percepção no 

sentido de que “as leis, quando examinadas exclusivamente sob o enfoque jurídico, perdem 

em precisão quanto ao contexto social em que se situam” (ALMEIDA, C., 2002, p. 21). Logo, 

uma investigação com foco na judicialização da educação desafia que o pesquisador tenha o 

cuidado metodológico relacionado à produção do conhecimento científico, exatamente pela sua 

proximidade a partir de outra vivência profissional que é a da advocacia. Nesse sentido:  

 

O conhecimento científico difere dos outros tipos de conhecimento por ter toda uma 

fundamentação e metodologias a serem seguidas, além de se basear em informações 

classificadas, submetidas à verificação, que oferecem explicações plausíveis a respeito do 

objeto ou evento em questão. 
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Assim, ao analisar um fato, o conhecimento científico não apenas trata de explicá-lo, mas 

também busca descobrir e explicar suas relações com outros fatos, conhecendo a realidade 

além de suas aparências. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 22).  

 

No contexto de uma prática acadêmica efetiva, a partir dessa dupla experiência 

profissional que envolve as vivências da advocacia e do professor pesquisador, pouco a pouco 

também foi se desenvolvendo a percepção das diferenças existentes no que compete ao 

discurso e as práticas decorrentes da interdisciplinaridade.   

 

É claro que fora da universidade, onde a função não é gerar conhecimentos, mas 

servir à resolução de problemas práticos, a vigência do interdisciplinar é mais 

imediata e é praticada há bastante tempo nas oficinas de planejamento da América 

Latina, com problemas de adaptação, mas com maior eficácia do que poderia dar um 

grupo de especialistas de uma só disciplina. Nestes casos não há maiores 

preconceitos epistemológicos e ninguém se inquieta em juntar-se aos diversos 

profissionais com o fim eminentemente prático. (FRIGOTTO et al, 1995, p. 99). 

 

Na vida profissional tanto do advogado quanto do pesquisador a interdisciplinaridade 

sempre se fez presente, considerando diferentes áreas e saberes, e por isso não lhe causou 

surpresa às reflexões de Alves (2012, p. 208) no sentido de que “a relação com o passado é 

um âmbito fundamental da ação educadora, e é nessa relação que é possível identificar a 

contribuição da pesquisa histórica para o enfrentamento dos problemas detectados na 

educação em geral, seja na escola ou fora dela”.  

 

A formação de educadores, em qualquer nível, não pode abrir mão de mergulho na 

reflexão histórica, como parte do exercício de investigar os problemas educacionais 

sob novos ângulos. A história da educação não fornecerá um repertório de 

experiências a serem aplicadas nos dias atuais como soluções possíveis. Mas ela 

abrirá canais de acesso a uma dimensão que integra a ação educadora de maneira 

indissociável, que é essa sua relação com o passado. Longe de se constituir numa 

face visível, unidimensional e de fácil alcance, esse é um campo nublado e cheio de 

armadilhas. (ALVES, 2012, p. 209). 

 

 

Trazer a trajetória profissional para a pesquisa significa uma oportunidade de 

contextualizar o surgimento das inquietações do pesquisador e a lição de Alves (2012), neste 

contexto, é instigante e deve ser interpretado como advertência diante da possibilidade do 

pesquisador se encontrar em um campo nublado e cheio de armadilhas.  

O atual movimento voluntário e intencional de afastamento da prática profissional do 

advogado, do lugar da assertividade, para dar lugar ao pesquisador com suas inquietações e 

dúvidas, também se revela adequado para o desenvolvimento da pesquisa, pois “posso 

duvidar da realidade de tudo, mas não da realidade da minha dúvida” (BARELLI; 

PENNACCHIETTI, 2001, p. 173).  
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2.2 OS EMPRESÁRIOS DA EDUCAÇÃO, O SINDICALISMO PATRONAL E A 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 1993 A 2007: UM OLHAR A 

PARTIR DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

O exame dos fatores que condicionaram a mudança na representação de interesses da 

escola particular a partir dos anos 80 foi o objetivo central da pesquisa realizada por Oliveira, 

M. (2002).  

Em sua introdução expôs a consolidação do declínio da hegemonia da Igreja Católica 

nas instituições de ensino da rede privada e a sua percepção no sentido do predomínio de uma 

nova orientação, de caráter mais empresarial, cuja expressão se revelava por intermédio das 

ações dos órgãos sindicais representativos da categoria econômica.  

O estudo teve por foco o SINEPE/RJ e o conjunto das fontes primárias da pesquisa foi 

constituído por documentos oficiais que teve acesso, tais como atas de reuniões e assembleias, 

anais de congresso, jornais e ofícios relacionados ao órgão sindical.   

O objeto da dissertação surgiu a partir da conjugação de sua atuação como assessor de 

imprensa do sindicato, cujo início se deu no ano de 1996, do seu acompanhamento dos 

debates sobre a agenda sindical e vivências cotidianas de temas como acordos salariais, a 

representação sindical e as mensalidades escolares.   

Formada pelos empresários da educação, então considerados por muitos como 

“tubarões do ensino”, a categoria econômica tão combatida, combativa e pouco analisada, 

proporcionava, aos olhos do pesquisador em formação, um local privilegiado de observação 

do qual foi possível “contrapor as visões presumidas de poder e da influência do ensino 

privado com os reais limites de organização de seus interesses” (OLIVEIRA, M., 2002, p. 

10). 

Intitulada “Os empresários da educação e o sindicalismo patronal: o sindicato dos 

estabelecimentos de ensino no Estado do Rio de Janeiro (1944-1990)” a dissertação foi 

organizada em duas partes.  

A primeira parte “Entre a Igreja e o Estado” foi organizada em três seções primárias.  

 

Na primeira parte, Entre a Igreja e o Estado, trata-se inicialmente do processo de 

consolidação da instituição escolar moderna como sistema (em concomitância ao 

surgimento do capitalismo, nos séculos XVI e XVII, e o advento do Estado- Nação e 

da Revolução Industrial na Europa dos séculos XVII e XIX), dos efeitos desse 

processo no período colonial brasileiro, momento em que a Igreja aparece como 

único agente educacional, e das primeiras tentativas de organização do ensino 

durante o Império e a Primeira República. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 11).  
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A primeira seção (Capítulo 1) denominada “As origens da educação no Brasil” foi 

organizada em duas seções secundárias: “A educação como sistema” e “Da hegemonia 

católica às primeiras tentativas de organização do ensino”.  

 

Num segundo momento, destaca-se a conformação do sistema educacional brasileiro 

a partir da ampliação das demandas sociais do início do século passado e da 

articulação da Igreja Católica na busca de um novo papel político durante o primeiro 

período de Vargas. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 11). 

 

 

A segunda seção (Capítulo 2) denominada “A Igreja e o sistema de educação 

Brasileiro” foi organizada em três seções secundárias: “As novas demandas sociais e o 

movimento escolanovista”, “As reformas de Campos e Capanema” e “A Revolução e a Igreja: 

do medo ao pacto”.  

 

Finalmente, apresenta-se a gênese e o desenvolvimento da ação sindical das escolas 

particulares, em concomitância à instauração do sistema corporativo de 

representação de interesses no Brasil, assim como a consolidação da identidade 

sindical do segmento durante o interregno democrático de 1945-1964. (OLIVEIRA, 

M., 2002, p.11).  

 

 

A terceira seção (Capítulo 3) denominada “A ação sindical das escolas particulares: 

gênese e desenvolvimento” foi organizada em cinco seções secundárias: “A organização do 

ensino privado”, “Os sindicatos dos professores e dos proprietários de ensino”, “O 3º 

Congresso: liberdade e cooperação na visão do ensino privado”, “Polêmica e inocuidade na 

LDB de 1961” e “A consolidação da identidade sindical do ensino privado”.  

A segunda parte “Os empresários da educação” foi organizada em três seções 

primárias.  

 
Na segunda parte, Os Empresários da Educação, destaca-se o desenvolvimento da 

ação sindical do SINEPE/RJ nos seus primeiros anos de existência, as experiências 

de conflito e negociação durante o período populista (1945-1964) e seu ocaso após a 

implantação da Ditadura Militar. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 11-12).  

 

A primeira seção (Capítulo 1) denominada “O interregno democrático e o ocaso da 

ditadura” foi organizada em quatro seções secundárias: “Da associação a sindicato”, 

“Conflito, negociação e crescimento”, “Os últimos registros da democracia” e “A afirmação 

do ensino privado como ator coletivo”.  

 
Posteriormente, aborda-se o fortalecimento dos sindicatos patronais sob o debate do 

papel da escola particular num regime democrático, além da consequente 

transformação do discurso e da estrutura sindical do ensino privado em resposta a 

rearticulação sindical dos trabalhadores em educação. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 

12).  



40 

 

A segunda seção (Capítulo 2) denominada “Nos caminhos da democracia: a 

rearticulação sindical e a reação dos professores” foi organizada em três seções secundárias: 

“O fim do pacto dominante e o lugar da escola numa sociedade pluralista”, “Um novo 

discurso, uma nova estrutura”, e “A rearticulação dos trabalhadores dos estabelecimentos de 

ensino”.  

 

Ao fim, identifica-se a assumpção da identidade empresarial do ensino privado sob o 

aval da Constituição de 1988, que estimula a configuração de um “novo 

sindicalismo” da escola particular. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 12). 

 

 

A terceira seção (Capítulo 3) denominada “Os Empresários da Educação e o Novo 

Sindicalismo” foi organizada em três seções secundárias: “A inflação dos planos: do 

tabelamento ao contrato de prestação de serviços educacionais”, “O lugar do lucro na 

educação escolar” e “O “novo sindicalismo empresarial” do ensino privado”.  

A reflexão de ALVES (2012) no sentido de que “a formação de educadores, em 

qualquer nível, não pode abrir mão de mergulho na reflexão histórica, como parte do 

exercício de investigar os problemas educacionais sob novos ângulos” indica a este 

pesquisador a importância da contribuição de OLIVEIRA, M., (2002) aos nos trazer 

elementos que nos auxiliam a compreender a trajetória dos empresários da educação e do 

sindicalismo patronal e, especialmente a partir de um conjunto de informações relacionadas 

ao que ocorreu a partir da década de 1980, nos oferece elementos para compreender o 

processo de transformação da realidade do setor educacional no campo das relações travadas 

pelas famílias e escolas particulares. 

Na análise deste pesquisador, o primeiro ponto a ser destacado está relacionado à 

fragmentação que ocorreu na representação do ensino privado no início da década de 1980. 

Para OLIVEIRA, M., (2002, p. 121-122):  

 

A fragmentação na representação do ensino privado no início dos anos 80 não 

ocorreu pela variedade de objetivos, mas pela escolha dos meios utilizados para 

alcança-los. Enquanto as escolas confessionais e comunitárias, sob a bandeira da 

filantropia, se organizaram em instituições próprias (como a Associação de 

Educação Católica do Brasil e a Campanha Nacional das Escolas Comunitárias, 

respectivamente), outras escolas vão se reunir em torno dos sindicatos e da 

federação, configurando paulatinamente um perfil liberal-empresarial, em que se 

destaca a conjunção entre as características do ensino privado e o modelo de 

desenvolvimento socioeconômico desejado. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 121-122).  
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Em sua narrativa OLIVEIRA, M., (2002) destaca exposição feita por Clodomir 

Grande Colino, presidente do sindicato das escolas do Pará, intitulada “A Escola Particular na 

Estratégia do Desenvolvimento”, no 17º Congresso Nacional de Estabelecimentos 

Particulares de Ensino (CONEPE), realizado em Fortaleza entre os dias 20 e 24 de janeiro de 

1980. O dirigente sindical destacou dois pontos interessantes como fundamentais para a sua 

sobrevivência: a pertinência da busca da qualidade e o adequado atendimento à sua clientela. 

Tais pontos expressavam a crença de que a produtividade da escola seria medida 

considerando os índices de aceitação do seu produto na sociedade em construção. O emprego 

da palavra produto é significativo, tanto por autorizar uma percepção da educação escolar 

como uma produção feita pela, quanto por expressar a perspectiva de um negócio: a educação 

escolar enquanto atividade que visa à obtenção de lucro pelos empresários que resolvem 

empreender nesse mercado.  

Ainda em relação à fragmentação do ensino privado, Oliveira, M., (2002, p. 136) 

destaca outro aspecto “relativo a uma radical divisão nacional, que tem suas raízes na crise 

que se abateu sobre a escola particular na recessiva década de 1980, principalmente na 

vigência do Plano Cruzado, o plano de estabilização econômica pós-ditadura”.  

O Plano Cruzado, instituído pelo presidente José Sarney por intermédio do Decreto-lei 

n.º 2.283, de 27 de fevereiro de 1986 (Dispõe sobre a instituição da nova unidade do sistema 

monetário brasileiro, do Seguro-Desemprego e dá outras providências) foi um “pacote 

econômico que tinha o objetivo de combater a inflação sem reduzir a taxa de crescimento, 

mediante medidas heterodoxas, a começar pelo congelamento de preços e salários” 

(OLIVEIRA, M., 2002, p. 140).  

O ano seguinte seria marcado pelo movimento do setor privado em reajustar as 

anuidades e tal iniciativa encontrou resistência por parte de pais e alunos.  

 

Chega 1987 e os insucessos das novas medidas econômicas reacendem a fogueira 

inflacionária. O ensino privado, pressionado pela campanha salarial dos professores, 

tenta reajustar as anuidades, mas esbarra na pressão de pais e alunos. O governo, 

fustigado por todos os lados, assina em 12 de janeiro, o decreto 93.911 delegando 

aos conselhos estaduais de educação competência para fixar os reajustes das 

mensalidades. O novo documento modifica a composição das comissões de 

encargos educacionais desses conselhos. As comissões, no entanto, funcionaram 

precariamente sem condições de deliberar sobre a grande quantidade de pedidos de 

“correção de defasagem”, solicitados pelos estabelecimentos de ensino. Quando 

havia deliberação, estas acabavam sendo modificadas pelos plenários dos conselhos, 

em favor das escolas particulares, que ainda os dominavam. Se isso não fosse 

possível, adotavam manobras para impedir a votação dentro do tempo estipulado, 

fazendo com que as “correções” fossem aprovadas por decurso de prazo. As 

associações de pais e de estudantes, por meio de protestos e greves, levaram vários 

casos a público, generalizando novamente o conflito. No meio do ano, o Ministério 
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da Fazenda intervém, através da Portaria 261/87, chamando para si o controle das 

mensalidades escolares (Cunha, 1999, p. 305). (OLIVEIRA, M., 2002, p. 143-144).  

 

Merece destaque que durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 ocorre uma 

importante mudança relacionada às escolas particulares, “o reconhecimento da atividade 

empresarial em educação; isto é, como atividade lucrativa” (OLIVEIRA, M., 2002, p. 136).  

A questão do controle dos reajustes das mensalidades escolares permaneceu na agenda 

social. “Pais e alunos se mobilizam e organizam, em março de 1988, o I Encontro Nacional de 

Associações de Pais de Alunos, em Brasília, reunindo 12 entidades” (OLIVEIRA, M., 2002, 

p. 144).  

Em 1989, novos momentos de tensão relacionados à questão do aumento de preços das 

mensalidades e o dever das escolas informarem à Superintendência Nacional de 

Abastecimento (SUNAB) os custos e preços.  

 

As mensalidades aumentam e uma nova onda de protestos estudantis toma conta das 

grandes capitais. O governo se divide. Enquanto o MEC critica o tratamento 

meramente mercadológico dado às questões das mensalidades, o que poderia criar 

uma crise no sistema educacional caso houvesse uma corrida para a escola pública, o 

Ministério da Fazenda aconselha os pais insatisfeitos que “procurem outro 

estabelecimento que pratique preços mais acessíveis”. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 

146).  

 

A CRFB/1988 trouxe uma nova configuração para a realidade sindical. Consagrou a 

liberdade para a associação profissional ou sindical estabelecendo pontos que deveriam ser 

observados. Dentre alguns deles: a competência atribuída aos sindicatos para a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; a garantia de que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato; e a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho.  

Oliveira, M., (2002, p. 175) observou que “a partir do final dos anos 80, o SINEPE/RJ 

implantou uma política de ampliação dos serviços oferecidos, criando não só um número 

maior de assessorias como também de parcerias comerciais”.  

Em 1990 foram aprovadas duas leis que mudaram ainda mais o cenário educacional 

das escolas particulares: a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências), e a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências).  

Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é importante relembrar 

que a década de 80 é marcada por muitas transformações sociais, no contexto da abertura 
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política e da transição para a democracia. Desenvolve-se coletivamente a consciência de que o 

problema da criança não era exclusivo do governo, mas de toda a sociedade e vários grupos e 

movimentos sociais se mobilizam e criam ao movimento “A criança e a Constituinte”, que foi 

determinante para o acolhimento na CRFB/1988 da doutrina da proteção integral, 

estabelecendo a previsão constitucional do dever da família, da sociedade e do Estado de 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

O ECA assegura que tanto a criança quanto o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na CRFB/1988 e nas leis.  

A dinâmica das instituições de ensino passa a ser modificada uma vez que os 

profissionais da educação passam a ter que considerar que a criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o seu preparo para o 

exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, tendo o ECA lhes assegurado: a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; o direito de ser respeitado por 

seus educadores; o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; o direito de organização e participação em entidades estudantis; e o 

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  

Noutra perspectiva a partir do princípio da proteção do consumidor previsto na 

CRFB/1988 nasce o Código de Defesa do Consumidor em 1990.  

Oliveira, M. (2002, p. 146-147) aponta outra questão importante na mudança das 

práticas do setor educacional: 

 

Em 1990, as escolas filiadas ao SIEEESP vão colocar em prática o contrato de 

prestação de serviços educacionais com o objetivo de dar à relação escola-aluno um 

caráter mais comercial. Para que a matrícula fosse efetivada, os pais deveriam 

assinar o documento, constituído de cláusulas variadas, incluindo o programa 

pedagógico oferecido pelos estabelecimentos, os valores a serem pagos pelos 

contratantes, assim como os índices de reajuste. Na época, o contrato foi visto com 

reservas pelo MEC e pela opinião pública, considerando a sua imposição como uma 

forma de “abuso de poder econômico” por parte dos estabelecimentos de ensino. 

Mesmo dentro do segmento, o contrato vai ser questionado, visto como um 

empecilho à realização da matrícula ou, até mesmo, desnecessário para o tipo de 

relação estabelecida pela escola. Gradativamente, no entanto, conjuntamente com a 

instituição, no mesmo ano, do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078), o seu 

uso vai generalizar. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 146-147). 
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A referência da visão do Ministério da Educação (MEC) com reservas em relação aos 

contratos educacionais foi feita por Oliveira, M. (2020, p. 146-147) em nota de rodapé: 

 

O Correio Brasiliense, de 24 de outubro de 1990, no caderno Cidade (pág. 2) 

publica a seguinte matéria: MEC considera ilegal contrato com a escola. Segundo o 

jornal, o contrato seria uma forma das escolas escaparem do controle de preços, 

sendo ainda uma espécie de afronta à decisão do MEC de acabar com o 

mercantilismo do ensino. O Ministério justificava sua posição com o argumento de 

que as escolas não se enquadravam nos parâmetros do comércio convencional e que 

o risco financeiro deste tipo de empreendimento era muito pequeno. 

 

No que se referia ao recebimento com reservas por parte da opinião pública, inseriu 

em sua obra uma nota de rodapé que reproduz entrevista do então advogado do SINEPE/RJ. 

 

“Ainda em 1994, quando cheguei ao SINEPE/RJ, muitos diretores de escola se 

assustavam quando eu falava na necessidade do contrato de prestação de serviços 

educacionais. Eles não consideravam a escola como um negócio, como uma 

empresa. Achavam que o contrato atrapalharia ainda mais o processo de matrícula e 

que a sua exigência afastaria os pais do estabelecimento. Tivemos muito trabalho 

para convencê-los de que o contrato escrito é uma garantia às partes contratantes, 

cuja exigência não é só legal, como também, necessária para a tranquilidade da 

relação entre pais e mantenedoras. Atualmente, é inadmissível que um 

estabelecimento funcione sem contrato. Quem trabalhar assim corre o risco de 

perder clientes, já que os pais não vão confiar numa escola que não garante por 

escrito a qualidade de seus serviços nem os custos dos mesmos”. Carlos Alberto 

Lima de Almeida, Assessor Jurídico Cível do SINEPE/RJ, em entrevista ao autor, 

em 12 de maio de 2000. (OLIVEIRA, M., 2002, p. 147). 

 

Na conclusão de sua dissertação lança uma instigante reflexão sobre limites e 

reflexões necessárias ao setor privado diante do novo contexto político, social e econômico. 

Ao chamar atenção para “o limite da escola particular, no que diz respeito também a sua 

relação com os agentes “internos” ao universo escolar (pais, alunos e trabalhadores do 

ensino)” lança uma nota de rodapé que bem retrata a realidade do setor privado no início da 

década de 1990. 

 

Nos últimos anos, a maior parte da agenda interna do ensino privado tem sido 

tomada por assuntos que dizem respeito diretamente ao relacionamento com as 

associações de pais e alunos, que, principalmente após a instituição do Código de 

Defesa do Consumidor e dos Programas de Proteção ao Consumidor, vêm ganhando 

cada vez mais espaço e influência nos meios de comunicação [...]. (OLIVEIRA, M., 

2020, p. 183).  

 

Nesse cenário após a promulgação da CRFB/1988 de novo contexto político, social e 

econômico que impactava as relações educacionais, associado à visão social de que os 

empresários da educação eram os tubarões do ensino causou ao advogado contratado em 
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1993, como dito, a percepção das mudanças ocorridas nos anos iniciais da advocacia 

educacional, o que foi determinante para que advogado promovesse um movimento de 

aproximação do SINEPE/RJ com outros setores da sociedade.  

Esse movimento profissional guardava relação com a interpretação de que se a 

CRFB/1988 havia atribuído competência aos sindicatos para a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, 

tendo legitimidade para que orientasse a categoria econômica. Logo, era preciso ampliar o 

diálogo com outros atores sociais.  

 

2.3 OS SEMINÁRIOS EDUCAÇÃO & DIREITO, A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

E A APROXIMAÇÃO DO SINEPE/RJ COM OUTROS SETORES DA SOCIEDADE 

 

A realização do I Seminário Educação & Direito foi um passo importante para que as 

instituições vinculadas ao SINEPE/RJ pudessem se apropriar das mudanças sociais em curso 

na década de 1990 e para que os profissionais da educação começassem a ressignificar suas 

práticas.  

 

Realizado recentemente pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado 

do Rio de Janeiro, o I Seminário Educação & Direito contou com a participação de 

notáveis palestrantes, que abordaram questões jurídicas de interesse na área 

educacional.  

A palestra inaugural – O Diretor de Escola e a Justiça – Conflitos & Soluções – 

foi proferida pelo Dr. William Douglas Resinente dos Santos. Na sequência, a Dra. 

Simone Gomes de Souza Feijó abordou a questão da Responsabilidade Civil dos 

Estabelecimentos de Ensino. O encerramento do primeiro dia foi efetivado pelo 

Dr. Dennis Acetti B. Ferreira, que apresentou o tema O Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Escola Particular.  

O segundo dia dos trabalhos contou com a participação do Dr. Fernando Guedes de 

Azevedo, Presidente da 16ª Subseção da OAB/RJ, que enfrentou questões referentes 

às Locações para as escolas particulares. Em seguida o Dr. João Luiz Pinto da 

Nóbrega esclareceu as Questões Tributárias e Previdenciárias para a Escola 

Particular. A terceira palestra – O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – 

foi realizada pelo Dr. Nelson F. Lins D’Albuquerque Jr. e o encerramento do 

seminário foi efetivada com a palestra O Professor na LDB, proferida pelo Dr. 

Carlos Alberto Lima de Almeida, coordenador do evento.  

No encerramento das atividades, o advogado destacou a importância do I Seminário 

Educação & Direito para os educadores, advogados e estagiários e agradeceu o 

apoio recebido na organização do evento, especialmente o concedido pela 

OAB/Niterói. (A VOZ DA OAB/Niterói, 1997, p. 2).  

Grifado no original.  

 

A escolha dos temas guardava relação direta com a perspectiva da prevenção. A 

iniciativa do evento foi bem recebida pela categoria econômica o que motivou a ampliação 

das iniciativas. A entrada em vigor do Código Nacional de Trânsito, instituído pela Lei n.º  
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9.503, de 23 de setembro de 1997, foi determinante para a promoção de uma palestra onde 

foram discutidos os efeitos da nova lei no transporte escolar.  

 

O SINEPE/RJ promoveu no dia 5 de junho, às 10 horas, a palestra Aspectos do 

Código Nacional de Trânsito e o Transporte Escolar, com a exposição da Promotora 

de Justiça, Simone Benício Ferolla, e a participação da Superintendente de Trânsito 

de Niterói, Rosane Monteiro Pinto, e do advogado Januário Caffaro. 

O evento teve como objetivo o esclarecimento de alguns pontos polêmicos da nova 

Lei a ampliação do debate entre o poder público e as instituições de ensino. 

(JORNAL DO SINEPE/RJ, 1998, p. 6). 

 

Na edição de julho de 1998 o Jornal do SINEPE/RJ anunciou o 2º Seminário 

Educação & Direito, que aconteceria nos dias 28 e 29 de outubro daquele ano. A programação 

novamente foi pensada na perspectiva preventiva: “A municipalização da educação”, palestra 

com Plínio Comte Leite Bittencourt, Secretário de Educação de Niterói; “O Programa de 

Controle Médico em Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos – 

PPRA”, com José Paradivino de Macedo Soares, Médico do Trabalho e Professor 

Universitário; “Aspectos trabalhistas na relação escola e professor”, com Márcia Cristina 

Teixeira Cardoso, Juíza do Trabalho; “Desafios da Educação no próximo milênio: a 

pluralidade e a universalidade dos saberes”, com Monique Mendes Franco, Professora, 

Pesquisadora do Instituto Nacional de Surdos; e “Educação e Cidadania”, com Glauce 

Mendes Franco, Defensora Pública e Professora Universitária.  

Em abril de 1999, o jornalista Marcos Marques de Oliveira, então Assessor de 

Imprensa do SINEPE/RJ, publicou artigo no informativo sindical destacando a função 

estratégica do veículo de comunicação na integração dos empresários do ensino à entidade 

representantes dos seus interesses. 

 

O Jornal do SINEPE/RJ tem dois campos básicos de atuação: um interno, em 

relação aos estabelecimentos de ensino; outro externo, em relação às instituições 

sociais. No primeiro, sua função principal é a de assumir a comunicação como 

instrumento estratégico de integração dos empresários de ensino em torno da 

entidade representante dos seus interesses – o sindicato. Com efeito, dar à entidade 

os insumos necessários para a tomada de decisões em prol do coletivo que 

representa, de forma efetiva e eficiente.  

No segundo campo, sua função é estimular o debate sobre a valorização das 

instituições de ensino privado, reforçando sua contribuição ao desenvolvimento 

social do país justificando sua existência como manifestação legítima advinda do 

próprio meio social. (OLIVEIRA, M., 1999, p. 2). 

 

O artigo conclamava a categoria econômica à reflexão coletiva de que a imagem do 

ensino privado resulta do somatório de esforços individuais e para que isso ocorresse era 

necessária à participação ativa das instituições de ensino para que o periódico não fosse 
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apenas o “jornal do sindicato” mas sim - a partir do envio de notícias sobre as respectivas 

instituições, publicação de artigos, sugestões sobre assuntos a serem abordados, críticas ou 

elogios sobre as matérias publicadas – fosse ressignificado como o “jornal dos 

estabelecimentos de ensino”, “alcançando assim o seu objetivo de aglutinação dos interesses 

da categoria, de forma permanente e sistemática, no intuito de ajudar o sindicato na satisfação 

das demandas, necessidades e expectativas de seus filiados” (OLIVEIRA, M., 1999, p. 2).  

A edição n.º 99 do Jornal do SINEPE/RJ anunciou na sessão Informe Jurídico a 

realização do 3º Seminário Educação & Direito que seria realizada no dia 27 de outubro de 

1999 tendo os seguintes temas: Organização orçamentária da escola para o ano 2000; A Lei 

do Software e a questão educacional; Terceirização do Serviço Educacional: É possível na 

escola; Contrato de prestação de serviços educacionais para o ano 2000; O Consumidor e a 

Escola Particular: A visão do PROCON. Entre outras notícias também anunciou a 

promulgação da Lei n.º 9.841, de 5 de outubro de 1999, que instituiu o Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Havia ainda uma informação sobre a cobrança 

das mensalidades.  

 

Alerta às escolas: o envio de registro de nome de devedor para serviços de proteção 

ao crédito somente podem ocorrer se precedidos de carta de cobrança com aviso de 

recebimento, encaminhada ao endereço fornecido pelo credor. (ALMEIDA, C., 

1999, p. 8). 

 

Ampliando as relações com outros setores da sociedade, a categoria econômica foi 

representada pelo Presidente da Federação Interestadual das Escolas Particulares (FIEP) na 

Semana Ética, Justiça e Cidadania, realizada pela 16ª Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil no período de 24 a 28 de julho de 2000.  

 

O presidente da Federação Interestadual das Escolas Particulares, José Zinder, 

afirmou acreditar que a saída para as dificuldades do Brasil está na Educação. “Se 

pensarmos em ética e cidadania, primeiro teremos que pensar em educação. ,as 

como cobrar ética e cidadania hoje, com a nossa educação atravessando o caos?”, 

indagou.  

Na opinião de Zinder, houve avanço na obtenção de verbas para a educação, mas 

elas continuam a ser mal aplicadas. “O salário do professor é ínfimo. Existem 

professores ganhando salário mínimo. O que se esperar de um país como este?”, 

questionou.  

Para sair do caos, disse o professor, só com investimento em educação, e a 

população precisa lutar por ela. “Sem educação, não haverá cidadania. E sem 

cidadania, não teremos ética”, finalizou. (A VOZ DA OAB/Niterói, 2000, p. 4). 

 

Em julho de 2001, o Informativo do 1º Distribuidor de Niterói, em sua matéria de cada 

destacou a realização do 4º Seminário Educação & Direito.  
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Promovido pelo SINEPE/RJ – Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado 

do Rio de Janeiro e com o apoio do Jornal Fórum – o 4º Seminário de Educação e 

Direito contou com a participação de profissionais de diversas áreas: Eduardo de 

Azevedo Paiva – Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Niterói e 

Professor Universitário, Jairo Werner Junior – Psiquiatra, Doutor em Saúde 

Mental e Professor Universitário, Laise Ellen Macedo – Promotora de Justiça da 

Vara da Infância e Juventude de Niterói, Vice-Diretora da NADPC/Brasil: 

Associação Nacional dos Profissionais de Programas Judiciais para Dependentes 

Químicos, Maria Aparecida Ruas – Assistente Social Especialista em Dependência 

Química, José Augusto Delgado – Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Anna 

Gilda Dianin – Advogada da Federação das Escolas de Minas Gerais FENEN, 

Especialista em Filosofia, Henrique Oliveira Vianna – Delegado de política e 

Professor Universitário, Jailson de Souza e Silva – Professor Universitário e Doutor 

em Educação, Diretor do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), 

Mário de Souza – Jornalista e Diretor do Jornal da Cidade, Professor Universitário, 

Adib Salomão – Advogado e Mestre em Educação. A coordenação foi do Dr. 

Carlos Alberto Lima de Almeida – Advogado do SINEPE/RJ, Mestre em Educação 

e Professor Universitário. (FÓRUM, 2001, p. 1). 

Grifado no original.  

 

A questão das drogas ilícitas em instituições de ensino era uma preocupação da 

categoria econômica e ao mesmo tempo um tabu, pois era um assunto que nenhuma escola 

assumia enfrentar como um problema existente entre seus alunos. O sucesso do 4º Seminário 

Educação & Direito fez com que o SINEPE/RJ implantasse o Programa de Orientação aos 

Docentes e Dirigentes de Estabelecimentos Educacionais Sobre questões relacionadas ao uso 

de drogas, intitulado “Drogas, Mentiras e Verdades: Desafios do Educador”, que foi 

desenvolvido no âmbito da atuação do órgão sindical, contando com a participação de 

diferentes profissionais voluntários, sendo matéria da edição n.º 68 do Jornal do SINEPE/RJ, 

em que também foi destacada a palestra realizada pelo assessor jurídico cível.  

 

Diretores, professores e auxiliares de estabelecimentos de educação infantil 

compareceram, no dia 6 de outubro, à sede do SINEPE/RJ para ouvir a palestra 

“Como prevenir o problema das ações de indenização na esfera educacional”, 

proferida pelo assessor jurídico Carlos Alberto Lima de Almeida.  

_ O risco de ações judiciais é cada vez maior. Esta medida do sindicato visa 

apresentar os casos mais comuns, além de atender a necessidade de se tomar 

pequenos cuidados que podem trazer grandes prejuízos, afirmou o expositor. 

Após a apresentação de alguns casos já julgados, o advogado destacou a importância 

do Regimento Interno.  

_ Esse documento, que deve ser de conhecimento de todos (alunos, pais, professores 

e auxiliares), é fundamental para a proteção da escola. Nele devem estar previstos os 

possíveis casos de conflito e litígios, além dos instrumentos de punição
16

. Um bom 

regimento é a melhor vacina contra ações indenizatórias.  

                                                 
16

 Tal percepção foi modificada a partir dos estudos realizados no curso de Mestrado em Política Social, se 

propondo, desde então, a diferenciação entre sanções pedagógicas e sanções disciplinares, todas contextualizadas 

a partir da perspectiva da educação escolar, sem o viés punitivo. A dissertação intitulada “No meio do caminho 

tinha uma pedra: a disciplina escolar e sua relação com a política de proteção à criança e ao adolescente no 
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Em todo caso, Carlos Alberto recomendou que a escola não deve se abster do 

atendimento ao aluno.  

_ Além das razões humanitárias, o pronto atendimento e a atenção dispensada aos 

alunos nas mais variadas situações pode garantir ao estabelecimento a isenção de sua 

presumível culpa. Ninguém está livre de acidentes, mas é obrigação de todos cuidar 

para que eles não aconteçam. E quando acontecem, é dever que o ônus seja 

assumido. (JORNAL DO SINEPE/RJ, 2001, p. 7). 

 

 

Ainda na edição de novembro de 2001, foi noticiado que a palestra promovida pela 

Assessoria Jurídica do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro 

havia percorrido quase toda a base territorial, alcançando mais de 500 profissionais da 

educação presentes em eventos nas Delegacias do órgão sindical em Petrópolis, Três Rios e 

Teresópolis, além das palestras realizadas no Curso Marly Cury e no Colégio Crismogali, em 

Niterói. O jornal registrou algumas opiniões sobre a palestra que destacavam a importância do 

trabalho preventivo. 

A edição n.º 70 do Jornal do SINEPE/RJ anunciou o 5º Seminário Educação & 

Direito, previsto para realização no dia 6 de abril, um sábado. Pela primeira vez o evento era 

coordenado por duas pessoas: o assessor jurídico e a professora Claudia Regina Costa. A 

Educação Infantil era o tema central e a programação contava com as seguintes palestras “Da 

Creche ao Conselho: Como proceder quando a escola observar que uma criança sofre maus 

tratos? Aspectos práticos da responsabilidade dos estabelecimentos escolares”, por Carlos 

Alberto Lima de Almeida; “Garantia da Brincadeira e do Cuidado na Escola de Educação 

Infantil”, por Ana Maria Lacombe; e “A Arte na Educação Infantil”, por Luiz Guilherme 

Vergara. A abertura foi realizada pelos professores Luiz Henrique Mansur Barbosa 

(presidente do sindicato) e Claudia Regina Costa. Na mesma edição foi registrada a palestra 

“Mito da Escola Moderna – Liderança em Sala de Aula”, proferida pela escritora Tânia 

Zagury, cuja contribuição será analisada nesta tese. 

Em outubro de 2002, no artigo intitulado “O dever de educar é de todos” levou ao 

debate a responsabilidade que pais e mães estavam impingindo às escolas particulares ao 

matricularem seus filhos e o contexto da transferência de responsabilidades que muitos 

desejam fazer em decorrência do pagamento que fazem pela prestação do serviço de educação 

escolar. “Pelo investimento que fazem, passam a cobrar das instituições não só a qualidade da 

formação instrumental, mas também a da formação moral e ética.” (OLIVEIRA, M., 2002, p. 

7).  

                                                                                                                                                         
Brasil” se encontra disponível em: https://sites.google.com/site/acervopesquisacolaborativa/acervo-

digital/servico-social/teses Acesso em: 07 mar. 2021.  
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Em dezembro de 2002, o Jornal do SINEPE/RJ publicou o artigo intitulado “O caso 

Escola Base – 8 anos: Como se mata uma escola” desenvolvendo uma análise crítica do papel 

da imprensa no caso da Escola Base. O caso ocorrido em março de 1994 envolveu a acusação 

feita por duas mães aos donos da Escola Base, situada em São Paulo, de abusarem 

sexualmente das crianças que estavam sob seus cuidados no referido estabelecimento de 

ensino. O tratamento dispensado pela imprensa foi sensacionalista, dando ênfase nas falas das 

denunciantes e das autoridades policiais. A escola foi destruída e tempos depois o caso foi 

arquivado por falta de provas. “A sede pelo “furo”, pelo inusitado e pela denúncia a qualquer 

preço deve dar lugar a parcimônia e autocrítica” (OLIVEIRA, M., 2002, p. 75).  

Na mesma edição, foi publicada a matéria “A inclusão social através da educação”, 

noticiando que nos dias 3 de outubro e 9 de dezembro de 2002, o SINEPE/RJ havia recebido 

Romeu Kazumi Sassaki para a palestra “Pensando a educação inclusiva”. A criação do 

Departamento de Educação Inclusiva foi mais uma iniciativa de antecipação de situações 

problema envolvendo a questão da inclusão de pessoas com deficiência, assumindo o órgão 

sindical o protagonismo de uma orientação favorável, tendo a professora Sonia Maria Soares 

de Almeida, diretora do Colégio Miraflores, a primeira diretora do departamento.   

As mudanças sociais e a percepção de que aumentavam os conflitos entre famílias e 

instituições de ensino determinaram uma intensificação das atividades preventivas. Com o 

artigo intitulado “Como lidar com a imprensa” OLIVEIRA, M. (2003, p. 6) deu início a uma 

ação institucional que visou à relação mídia/educação, apresentando dois objetivos básicos: 

“1) Refletir sobre como os meios de comunicação repercutem os assuntos da área 

educacional; 2) informar aos mantenedores de estabelecimentos educacionais sobre as formas 

de se ver e relacionar com os profissionais da imprensa.” O foco inicial esteve voltado para 

proporcionar aos profissionais da educação uma reflexão histórica sobre a prática jornalística 

de modo a proporcionar condições de uma relação proveitosa entre os setores da mídia e da 

educação. Na mesma edição do Jornal do SINEPE/RJ, o assessor jurídico publicou artigo 

alusivo aos 13 anos do ECA.  Na primeira parte problematizou aspectos relacionados ao CDC 

e ao impacto na relação das famílias com as escolas no que se referia à responsabilidade no 

processo educacional.  

 

A atividade educacional tem sofrido muitas modificações ao longo dos anos, não 

sendo novidade tal afirmação. Ocorre que desde 1988, com a promulgação da 

chamada Constituição Cidadã, nosso ordenamento jurídico tem sido alterado, para 

atender, na perspectiva dos nossos legisladores, as demandas da sociedade.  

Neste sentido, duas leis apresentaram reflexos contundes na realidade da relação 

escola/família: o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e o Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Ambas têm desafiado educadores, 

advogados, juízes, psicólogos, dentre outros profissionais, no sentido de uma 

profunda reflexão sobre o sentido da educação nos dias atuais.  

A relação existente na atividade educacional, com o advento do Código de Defesa 

do Consumidor, passou a ser vista como sendo de consumo. A educação que deveria 

ser desenvolvida de forma conjunta pela escola e pela família passou a ser de 

responsabilidade quase que exclusiva apenas da escola. Na escola particular, os pais 

não têm tempo para fazer a matrícula, que a cada é realizada da forma mais 

facilitada possível. Na escola pública, conseguir vaga é o grande desafio de cada 

ano.  

As causas podem ser diferentes, mas tanto nas escolas públicas quanto nas 

particulares há o distanciamento dos pais em relação ao dia-a-dia escolar dos filhos. 

E muitas vezes quando são chamados para assumir suas responsabilidades no 

processo educacional se voltam contra os educadores. Os avanços advindos da 

legislação de proteção ao consumidor são inegáveis para a sociedade. Mas é preciso 

destacar que a atividade educacional não pode ser vista pelos pais apenas como uma 

relação de consumo. Não pode ser encarada, no setor privado, apenas como uma 

atividade paga em que a responsabilidade educacional é apenas da escola. E, por 

outro lado, no setor público como se apenas o Estado fosse responsável. 

(ALMEIDA, C., 2003, p. 7).  

 

 

Ao propor uma reflexão ponderando que a crise de autoridade na relação dos pais com 

os filhos não poderia transferir a competência dos genitores para a escola, como se a 

responsabilidade deles se encerrasse apenas com o ato da matrícula, destacou a importância 

de se resgatar a participação da família no processo educacional. Para este pesquisador “era 

necessário que o Estatuto da Criança deixasse explícito o que nós adultos bem sabemos: onde 

existem direitos também existem deveres em relação ao outro” (ALMEIDA, C., 2003, p. 7). 

No ano de 2004 foi realizado no Superior Tribunal de Justiça, por iniciativa do 

Conselho da Justiça Federal, um evento nacional abordando a temática relacionada ao Direito 

e à Educação. A participação do assessor jurídico do SINEPE/RJ foi noticiada no site no dia 

24 de junho daquele ano, em matéria assinada por Cristine Genú, intitulada 

“Responsabilidade social é discutida no Seminário sobre Direito da Educação”.  

 
O advogado Carlos Alberto Lima de Almeida, do Sindicato dos Estabelecimentos de 

Ensino no Estado do Rio de Janeiro (RJ) foi o terceiro palestrante do painel “A 

responsabilidade da instituição e sua direção na prestação do ensino” e ressaltou a 

importância da reflexão sobre a responsabilidade social no ensino. “É preciso refletir 

sobre o tema, principalmente porque somos responsáveis pela sociedade que 

estamos construindo e é preciso adequação nesse cenário de mudança”. 

Carlos Alberto lembrou que, nos idos de 1989, o setor privado de ensino só discutia 

a respeito do valor da mensalidade escolar. Nessa época, disse, os pais se afastaram 

da escola. Em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

começou-se a falar somente em direitos. “Nesse contexto, formou-se uma geração só 

de direitos, sem deveres. A geração de filhos que matam pais. Dos netos que matam 

os avós. É preciso que haja maior participação da família no processo educacional”.  

Para o advogado, a escola tem de resgatar a cidadania, pois a sociedade tem regras 

que precisam ser apreendidas pelas crianças e adolescentes. “É nosso dever ensinar 

as perspectivas de direito e deveres. O processo educacional não pode requer 

sanções sumárias. Em que as escolas castiguem seus alunos sem uma conversa”.  



52 

 

Finalizando, Carlos Alberto frisou a necessidade de a escola enfrentar os temas 

transversais como o sexo e as drogas. “Temos muitos desafios na educação. 

Devemos decidir com razoabilidade, levando em consideração a essência da 

atividade educacional”. (GENÚ, 2004).  

 

 

A estratégia de comunicação da realidade existente no setor educacional privado com 

outros setores da sociedade obteve resultados positivos ao longo dos anos. Os empresários da 

educação já não eram conhecidos apenas como tubarões do ensino.  

Na tese “O Movimento “Todos pela educação”: o público, o privado e a disputa de 

projetos educacionais no Brasil”, ao se referir aos empresários da educação outrora chamados 

de tubarões do ensino, Pinheiro (2018, p. 45) diz que seriam “aos olhos de hoje, “peixes 

pequenos” que “entregaram” suas empresas educacionais ou faliram diante da avalanche 

mercadológica e da financeirização imposta pelos grandes grupos”. 

Ao contextualizar o seu exercício profissional na assessoria de imprensa do sindicato e 

discorrer como vislumbrou o objeto de sua dissertação, Oliveira, M. (2002, p. 10) também 

teve modificada a sua percepção sobre os empresários da educação.  

 

A antiga imagem monolítica, registrada na metáfora “tubarões do ensino” foi, 

paulatinamente, modificando-se com a percepção das múltiplas faces que podem 

caracterizar o poder, a influência e as aspirações dos que tomam a iniciativa do 

investimento individual em empreendimentos educacionais.  

 

A ressignificação dos olhares representa a expressão de um conhecimento parcial, 

daquilo que foi possível ao seu tempo. Goldemberg (1999, p. 13) afirma que “A pesquisa é 

um processo em que é impossível prever todas as etapas. O pesquisador está sempre em 

estado de tensão porque sabe que seu conhecimento é limitado - "o possível” para ele”. O 

exercício profissional, seja na condição de advogado ou de jornalista, fez com que orientador 

e orientando, cada um ao seu tempo, tivesse uma experiência do lugar de pesquisador.  

Ao examinar a contribuição de Oliveira, M. (2002) na obra “Os empresários da 

educação e o sindicalismo patronal: o sindicato dos estabelecimentos de ensino no Estado do 

Rio de Janeiro (1944-1990)” percebeu a necessidade de revisitar documentos oficiais com 

registros da época, tais como o Jornal do SINEPE/RJ e A Voz da OAB/Niterói.  

AMORIM (2001) destaca que em torno da questão da alteridade se tece uma grande 

parte do trabalho do pesquisador. Ao revisitar documentos que registraram parte desta 

trajetória, após mais de 13 anos da saída do SINEPE/RJ, este pesquisador percebeu que o 

tempo lhe permitiu o afastamento das emoções que foram vividas naqueles 14 anos de 

exercício profissional como advogado.  
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A partir de um movimento de transformar o que lhe era familiar em estranho, este 

pesquisador reconhece que, ao tempo daquele exercício profissional construiu um discurso 

sobre o que, naquele momento, entendia ser um processo de judicialização da educação.  

É o momento de se dizer pra onde se vai. 

A menção ao processo de judicialização da educação era um desdobramento de uma 

vivência profissional como advogado e não um exame da categoria enquanto pesquisador em 

formação, o que pode ser constatado no artigo publicado na Revista Linha Direta:  

 

Trabalho diariamente num cenário repleto de desafios. Observo relações travadas 

por diversos sujeitos no ambiente escolar. Com o passar dos anos passei a chamar a 

atenção para um fenômeno que denomino de judicialização da educação.  

Em meus escritos sempre busco apontar tensões e problemas ocorridos no ambiente 

escolar e que acabam, por ausência de conciliação na própria escola, sendo levados 

ao Poder Judiciário. 

O fenômeno da judicialização da educação se caracteriza pela ação da Justiça no 

universo da escola e das relações escolares, resultando em decisões das mais 

variadas. (ALMEIDA, C., 2006, p. 12). 

 

Esta investigação de doutoramento em educação proporciona a possibilidade de 

analisar a expressão judicialização a partir de outro olhar, com outras lentes.  

Na próxima seção pretende-se investigar como a categoria é examinada em trabalhos 

acadêmicos, a partir dos listados e disponíveis, no Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

3 O MAPEAMENTO DAS PESQUISAS RELACIONADAS À CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO A PARTIR DO CATÁLOGO DE 

TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

 

A pergunta apresentada no título desta tese – Podemos falar em judicialização da 

educação? – desafia o exame da categoria judicialização e, no contexto de uma pesquisa que 

se propõe interdisciplinar envolvendo as áreas da educação e do direito, também orienta para 

uma investigação como cada área percebe a questão.  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES METOLÓGICAS 

 

A proposta do desenvolvimento de pesquisas a partir do Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES não fez parte do processo de formação deste pesquisador. A 

inspiração foi decorrente de duas pesquisas de mestrado.  

A primeira pesquisa, intitulada Mediação judicial de conflitos no Rio de Janeiro 

(2010-2015): uma pesquisa sobre pesquisas, de autoria de Gabriel Guarino Sant’Anna Lima 

de Almeida sob a orientação do Prof. Dr. Delton Ricardo Soares Meirelles, foi apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. 

A referida pesquisa teve como objetivo analisar as pesquisas empíricas sobre 

mediação judicial no Rio de Janeiro, no período entre 2010 e 2015. Embora o autor num 

primeiro momento buscasse realizar uma pesquisa sobre “a mediação judicial em si”, acabou 

optando por realizar pesquisa sobre pesquisas. Assim, ao invés de realizar uma observação 

secundária para pensar a mediação a partir das pesquisas empíricas do Rio; acabou por pensar 

as próprias pesquisas, seus modos e locais de produção, seus referenciais teóricos e 

metodológicos e como se orientam nas fronteiras disciplinares entre o Direito e as Ciências 

Sociais (ALMEIDA, G., 2017).  

Após tecer considerações sobre as possibilidades e critérios utilizados para definir o 

local de busca e antes de apresentar apresentou o passo a passo dos critérios utilizados para o 

refinamento da sua pesquisa, Almeida, G. (2017, p. 36) esclareceu a eleição do: 

 

[...] Banco de Teses e Dissertações da Capes como local de busca. De acesso online, 

ele nos fornece uma folha com o resumo das produções, seus principais dados e o 

arquivo da produção, de todos os programas de Pós-graduação do Brasil. Este, no 

entanto, depende do tramite de preenchimento e depósito do próprio programa de 

pós-graduação, de modo que nem todos os arquivos completos estão disponíveis. 
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Tal banco é alimentado via Plataforma Sucupira, criada em 2014 pela CAPES, como 

um sistema unificado dos programas de pós-graduação do país. 

 

A segunda pesquisa, intitulada E por falar em Cultura Jurídica: os sentidos e os usos 

da categoria “Cultura jurídica” em dissertações e teses brasileiras da área do Direito, de 

autoria de Cristina Lucia Seabra Iorio sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Fernanda Duarte Lopes 

Lucas da Silva, foi apresentada à Universidade Estácio de Sá como pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração de Direito Público e 

Evolução Social – linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. 

A referida pesquisa buscou mapear, por meio da Metodologia da Análise 

Semiolinguística do Discurso, quais são os sentidos e os usos dados à expressão “Cultura 

Jurídica” quando utilizada nos trabalhos acadêmicos (dissertações e teses) produzidos no 

campo do Direito brasileiro (SEABRA IORIO, 2018).  

Após discorrer sobre o desenvolvimento da pesquisa por intermédio do sítio 

https://scholar.google.com.br e concluir que não lhe “proporcionaria realizar a pesquisa com o 

enfoque na  expressão “Cultura Jurídica” apenas no título do trabalho, no resumo ou nas 

palavras-chave” (SEABRA IORIO, 2018, p. 14), a pesquisadora em formação levou seu 

conhecimento para a sua orientadora, Prof. Dra. Fernanda Duarte, e chegaram a conclusão que 

no sitio academia.edu seria possível realizar a pesquisa da expressão “Cultura Jurídica” 

apenas no título dos trabalhos. 

 
A solução encontrada foi realizar essa pesquisa no banco de dissertações e teses da 

Capes, o que acabou por se confirmar como o local mais apropriado para explorar o 

meu campo, para verificar se esta discussão existente na academia norte-americana 

acerca do debate sobre a definição de “Cultura Jurídica” circula no campo do Direito 

como uma categoria teórica.  

A CAPES, agência reguladora da pós-graduação stricto sensu no Brasil, estabelece 

os padrões qualitativos da produção de excelência da academia brasileira, 

desempenhando um fundamental papel na consolidação e validação de cursos de 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 

Federação, permitindo através de seu banco de dissertações e teses o acesso à 

produção científica de todos os cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 Assim um novo ajuste foi feito: pesquisar apenas no banco de teses e dissertações 

da CAPES e apenas na área do Direito, pois o enfoque da minha pesquisa é 

justamente entender os sentidos e usos da expressão “Cultura Jurídica” por parte das 

pessoas que pensam o Direito no Brasil, dentro do campo do Direito. (SEABRA 

IORIO, 2018, p. 14).  

 

Percebe-se que os dois pesquisadores em formação tiveram a influência dos estudos
17

 

desenvolvidos pelos Professores Doutores Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva e Rafael 

                                                 
17

 DUARTE, Fernanda. A construção da verdade no processo civil. Revista de Ciências Sociais - UGF. Rio de 

Janeiro, n. 14, 2008, pp.131-148. DUARTE, Fernanda; ALMEIDA, Gabriel Guarino Sant’Anna Lima de. 
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Mario Iorio Filho, no Observatório Fluminense de Estudos Interdisciplinares e Pesquisas 

Empíricas em Processo e Sistemas de Justiça (ObservaProcessos / FD-UFF) e no Núcleo de 

Estudos em Direito, Cidadania, Processo e Discurso (NEDCPD/UNESA). 

Antes de ter acesso a tais pesquisas, este pesquisador, por intermédio do Edital 

Pesquisa Produtividade 2015
18

 da Universidade Estácio de Sá, realizou investigação intitulada 

Racismo: percepções e representações do campo jurídico, na doutrina e na jurisprudência do 

Estado do Rio de Janeiro
19

. E no referido trabalho, em relação à metodologia empregada, se 

valeu de conceitos e instrumentos metodológicos da análise semiolinguística do discurso, 

usando como principal referência Patrick Charaudeau (2008; 2011; Charaudeau e 

Maingueneau, 2014).  

Iorio Filho (2012, p. 54) conceitua a Escola de Análise do Discurso Francesa como 

sendo: 

 

[...] corrente de análise do discurso dominante na França nos anos 60 e 70, fruto das 

pesquisas do discurso político conduzido por linguistas e historiadores com uma 

metodologia que associava a linguística estrutural a uma 'teoria da ideologia', 

simultaneamente inspirada na releitura da obra de Marx pelo filósofo Althusser e na 

psicanálise de Lacan. E se propõe a estudar particularmente as relações entre a força 

persuasiva das palavras e os seus usos na constituição da legitimidade do discurso 

político.  

 

Outra contribuição do referido pesquisador - Doutor em Direito, pela Universidade 

Gama Filho, e Doutor em Letras Neolatinas - língua italiana pela Universidade Federal do Rio 

                                                                                                                                                         
Práticas judiciárias e mediação de conflitos: uma experiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. In: 

Regina Lucia Teixeira Mendes; Fernando Antonio de Carvalho Dantas; Leonel Severo Rocha.. (Org.). 

Sociologia, Antropologia e cultura jurídicas - CONPEDI UNINOVE. 1ed. Florianópolis: FUNJAB, 2014, v., pp. 

22-50. DUARTE, Fernanda. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma gramática das decisões judiciais: mesmos 

casos, decisões desiguais.  Rio de Janeiro, vol. 19, n. 33, 2012. pp. 185-204. IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma 

questão da cidadania: o papel do Supremo Tribunal Federal na intervenção federal (1988-2008). Curitiba, CRV, 

2014. 
18

A proposta de pesquisa foi desdobramento da pesquisa financiada pela Universidade Estácio de Sá, cuja 

seleção do pesquisador foi decorrente da submissão ao Edital de Concurso para Seleção de Docentes para auxílio 

financeiro de Pesquisa Produtividade 2014, por intermédio da qual, deu continuidade aos estudos realizados no 

Doutorado em Política Social (PPGPS-UFF). Também foi desdobramento do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) 2014-2015 por intermédio do qual o pesquisador orientou discente em projeto de 

iniciação científica que teve como proposta uma investigação sobre o tratamento dispensando pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao tema racismo, por intermédio do exame dos acórdãos inseridos na página 

da internet do referido órgão jurisdicional, disponíveis para consulta por qualquer pessoa interessada, tomando-

se por marco inicial a primeira ementa de acórdão sobre o tema, identificada no momento da proposição do 

presente projeto, referente ao julgamento ocorrido em 15 de agosto de 1996 e tendo como marco final o dia 15 

de agosto de 2014, perfazendo um período de 18 anos de acervo digital. Por fim também era fruto da parceria 

entre o INCT-INEAC (Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos) e 

NEDCPD-PPGD/UNESA (Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso). 
19

 Artigo publicado no decorrer da pesquisa: ALMEIDA, Carlos Alberto Lima de. Racismo: percepções e 

representações do campo jurídico, na doutrina e na jurisprudência do Estado do Rio de Janeiro. In: Legis 

Augustus. Rio de Janeiro. v.6, n.2, p. 37-49, jul./dez. 2015. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/229104318.pdf Acesso em: 09 mar. 2021. 
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de Janeiro – é extraída da obra Uma questão da cidadania: o papel do Supremo Tribunal 

Federal na intervenção federal (1988-2008), em que explica: 

 

A Análise do Discurso é uma disciplina nova que nasce da convergência das 

correntes lingüísticas e os estudos sobre a retórica greco-romana. A definição de 

Análise do Discurso chama as noções da Lingüística textual na qual os elementos da 

frase podem ser relacionados a múltiplos sensos lingüísticos, extralingüísticos e 

sociais, possibilitando-nos vislumbrar quais seriam as intenções nos discursos, com 

os seus ditos e não ditos; e como estes discursos são organizados. (IORIO FILHO, 

2014, p. 39). 

 

Seabra Iorio (2018, p. 17) sustenta, em relação a Análise do Discurso, que: 

 

Ela permite desconstruir os discursos por compreendê-los como um encadeamento 

de palavras, ou uma sequência de frases que seguem determinadas regras e ordens 

gramaticais no intuito de indicar a outro que lhe pretendemos comunicar/significar 

alguma coisa. 

 

A partir de tais considerações, nesta seção primária buscou-se realizar, para fins de 

análise, a coleta de dados relacionados à categoria “judicialização da educação” a partir de 

pesquisas realizadas na área da educação, constantes do Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES
20

. 

Para esta etapa inicial, manteremos a percepção já exposta no sentido de que “o 

fenômeno da judicialização da educação se caracteriza pela ação da Justiça no universo da 

escola e das relações escolares, resultando em decisões das mais variada” (ALMEIDA, C., 

2006, p. 12). 

De modo a acompanhar todas as etapas do processo de seleção dos trabalhos para a 

análise de conteúdo pretendida, explica-se o passo a passo de cada etapa do processo da coleta 

e consolidação de dados desta pesquisa.  

 

3.2 COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS DADOS DA CATEGORIA 

“JUDICIALIZAÇÃO” 

 

Inicialmente, utilizando navegador da internet se procedeu ao acesso ao site da 

Plataforma Sucupira no endereço eletrônico https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/.  
 

 

                                                 
20

 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ Acesso em: 09 mar. 2021. 
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Fig. 1: Tela de abertura do Catálogo de Teses e Dissertações 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

A busca na plataforma se dá por termos de busca iniciais. A opção escolhida foi a de 

realizar a pesquisa inicialmente apenas com a categoria “judicialização”, sem a utilização dos 

filtros constantes do Catálogo de Teses e Dissertações. Foram encontrados registros de 1677 

trabalhos.  

 

Fig. 2: Gráfico representativo da categoria “judicialização” 

 

Fonte: O autor, 2021 

 

Em seguida, a categoria “judicialização” foi refinada por “Grau Acadêmico”, 

conforme a ilustração adiante apresentada. 
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Fig. 3: Gráfico representativo da categoria “judicialização” refinada por “Grau Acadêmico” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Ao refinar o resultado por grau acadêmico a plataforma apresentou o seguinte 

resultado: doutorado (312), mestrado (1225), mestrado profissionalizante
21

 (213)
22

, 

totalizando 1750 trabalhos, passando este total a servir de parâmetro e conferência nas etapas 

seguintes de refinamento. No gráfico adiante se apresenta o resultado na seguinte 

representação percentual: doutorado 17,8%, mestrado 70% mestrado profissionalizante, 

12,2%, perfazendo o total de 100%. 

 

Fig. 4: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “Grau Acadêmico” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

                                                 
21

 No INFOCAPES, Boletim Informativo Vol. 7, Nº 4 outubro/dezembro 1999 é possível observar a adoção da 

nomenclatura “mestrado profissionalizante”. Logo, as referências “mestrado profissional” e “profissionalizante” 

devem ser interpretadas conjuntamente. O referido boletim encontra-se disponível em: 

https://uab.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Info4_99.pdf Acesso em: 13 mar. 2021.  
22

 Mestrado profissionalizante: resultado da soma dos dados de mestrado profissional (183) e profissionalizante 

(30) reunidos disponibilizados no Catálogo de Teses e Dissertações.  
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Na sequência a categoria “judicialização” foi refinada por “Ano”, conforme a 

ilustração adiante apresentada. 

 

Fig. 5: Gráfico representativo da categoria “judicialização” refinada por “ano” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Ao refinar o resultado por ano a plataforma apresentou o seguinte resultado: 1997 (1), 

1998 (0), 1999 (1), 2000 (1), 2001 (2), 2002 (4), 2003 (9), 2004 (9), 2005 (13), 2006 (17), 

2007 (21), 2008 (38), 2009 (48), 2010 (61), 2011 (86), 2012 (93), 2013 (120), 2014 (165), 

2015 (170), 2016 (226), 2017 (243), 2018 (251), 2019 (171), perfazendo o total de 1750 

trabalhos.  

No gráfico adiante se apresenta o resultado na seguinte representação percentual: 1997 

(0,1%), 1998 (0), 1999 (0,1%), 2000 (0,1%), 2001 (0,1%), 2002 (0,2%), 2003 (0,5%), 2004 

(0,5%), 2005 (0,7%), 2006 (1%), 2007 (1,2%), 2008 (2,2%), 2009 (2,7%), 2010 (3,5%), 2011 

(4,9%), 2012 (5,3%), 2013 (6,9%), 2014 (9,4%), 2015 (9,7%), 2016 (12,9%), 2017 (13,9%), 

2018 (14,3%), 2019 (9,8%), perfazendo o total de 100%. 

O gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “ano” 

permite a percepção visual da progressão do interesse da academia em relação à categoria 

“judicialização”.  

Observe-se a curva crescente no período de vinte anos, ou seja, de 1999 até 2018. 
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Fig. 6: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “ano” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Na etapa seguinte a categoria “judicialização” foi refinada por “Grande Área 

Conhecimento”, conforme a ilustração adiante apresentada, apresentando o seguinte 

resultado: Ciências Agrárias (1), Ciências Biológicas (2), Ciências da Saúde (193), Ciências 

Humanas (288), Ciências Sociais Aplicadas (1057), Engenharias (1), Linguística, Letras e 

Arte (2) e Multidisciplinar (206), totalizando 1750 trabalhos.  

 

Fig. 7: Gráfico representativo da categoria “judicialização” refinada por “Grande Área de Conhecimento” 

 

Fonte: O autor, 2021. 
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A categoria “judicialização” refinada por “Grande Área do Conhecimento”, constante 

do gráfico adiante apresentado, resultou na seguinte representação percentual: Ciências 

Agrárias (0,1%), Ciências Biológicas (0,1%), Ciências da Saúde (11%), Ciências Humanos 

(16,5%), Ciências Sociais Aplicadas (60,4%), Engenharias (0,1%), Linguística, Letras e Arte 

(0,1%) e Multidisciplinar (206), perfazendo o total de 100%. O referido gráfico permite a 

percepção visual do expressivo interesse da área de Ciências Sociais Aplicadas (60,4%) pela 

categoria judicialização, seguido do interesse da área de Ciências Humanas (16,5%), da área 

de Ciências da Saúde (11%), Multidisciplinar (11,8%), Ciências Agrárias (0,1%), Ciências 

Biológicas (0,1%), Engenharias (0,1%), Linguística, Letras e Arte (0,1%), perfazendo o total 

de 100%. 

 

Fig. 8: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “Grande Área de 

Conhecimento” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Após obter esse resultado que permitiu um panorama da categoria “judicialização” na 

academia, a pesquisa teve por foco a investigação na área de conhecimento “educação”, cujos 

resultados estão apresentados adiante. 
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3.3 COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS DADOS DA CATEGORIA 

“JUDICIALIZAÇÃO” COM FOCO NA ÁREA DO CONHECIMENTO “EDUCAÇÃO” 

 

Inicialmente a categoria “judicialização” foi refinada pela área do conhecimento 

“educação”, assinalando, dentre as opções apresentadas pela Plataforma, “educação” (40), 

“educação” (8), “ensino” (4) e “ensino de ciências e matemática” (1), totalizando 53 

trabalhos.  

 

Fig. 9: Gráfico representativo da categoria “judicialização” refinada por “Área do conhecimento” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Não há no Catálogo de Teses e Dissertações nenhuma explicação para a inserção de 

área em duplicidade.  

Observa-se apenas que a educação é apresentada com dois resultados, o primeiro 

apontando 40 trabalhos e o segundo apontando 8 trabalhos.  

Assim, a consolidação dos dados resultou na seguinte representação percentual: 

“educação” (90,6%), “ensino” (7,5%) e “ensino de ciências e matemática” (1,9%), perfazendo 

o total de 100%. 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Fig. 10: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “Área do conhecimento 

Educação” 

 

Fonte: O autor, 2021.  

 

Ao refinar a busca da categoria “judicialização” com o resultado por “grau acadêmico” 

e considerando, ainda, a área de conhecimento “educação”, a plataforma apresentou o 

seguinte resultado: doutorado (12), mestrado (37), mestrado profissional (4), totalizando 53 

trabalhos. Tal resultado, expresso no gráfico abaixo, apresenta a representação percentual: 

doutorado 22,6%, mestrado 69,8% mestrado profissionalizante
23

, 7,5%, perfazendo o total de 

100%. 

 

Fig. 11: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “Grau Acadêmico” e “Área 

do Conhecimento Educação” 

 

Fonte: O autor 

                                                 
2323

 No Catálogo de Teses e Dissertações consta “Mestrado profissional”.  
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Em seguida, a categoria “judicialização” foi refinada por “ano” e “Área do 

Conhecimento Educação”. 

 

Fig. 12: Gráfico representativo da Categoria “judicialização” refinada por “ano” e “Área do Conhecimento 

Educação” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Com a utilização dos referidos filtros a plataforma apresentou o seguinte resultado: 

1997 (0), 1998 (0), 1999 (0), 2000 (1), 2001 (0), 2002 (0), 2003 (0), 2004 (0), 2005 (0), 2006 

(0), 2007 (1), 2008 (1), 2009 (1), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (2), 2013 (3), 2014 (3), 2015 (7), 

2016 (7), 2017 (11), 2018 (7), 2019 (7), perfazendo o total de 53 trabalhos.  

Tal resultado foi expresso na seguinte representação percentual: 1997 (0%), 1998 

(0%), 1999 (0%), 2000 (0%), 2001 (0%), 2002 (0%), 2003 (0%), 2004 (0%), 2005 (0%), 2006 

(0%), 2007 (1,9%), 2008 (1,9%), 2009 (1,9%), 2010 (1,9%), 2011 (3,8%), 2012 (3,8%), 2013 

(5,7%), 2014 (5,7%), 2015 (13,2%), 2016 (13,2%), 2017 (20,89%), 2018 (13,2%), 2019 

(13,2%), perfazendo o total de 100%. 

O gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “ano” e 

“Área do Conhecimento Educação” permite a percepção visual da progressão do interesse do 

campo da educação em relação à categoria “judicialização”. Observe-se a curva crescente no 

período de onze anos, ou seja, de 2007 até 2017. 
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Fig. 13: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “ano” e “Área do 

Conhecimento Educação” 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

A comparação da categoria “judicialização” para a academia (recorte amplo) e para a 

educação (recorte específico) demonstra que, ao menos no que se refere aos trabalhos por 

“Grau acadêmico” no Catálogo de Teses e Dissertações, o interesse de investigação sobre a 

temática “judicialização” surge com dez anos de diferença em relação ao primeiro registro no 

recorte amplo, ou seja, quando consideradas todas as áreas.  
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Fig. 14: Gráfico comparativo da categoria “judicialização” para a academia (recorte amplo) e para a educação 

(recorte específico) 

 

Fonte: O autor, 2021.  

 

 



68 

 

3.4 AGRUPAMENTO DOS TRABALHOS RELACIONADOS À JUDICIALIZAÇÃO NA 

ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

Após a apresentação dos trabalhos considerando quantidade existente na área 

“Educação” foi realizada a conferência de cada um, buscando identificar a pertinência 

temática e a disponibilidade do trabalho em arquivo PDF para exame. Foi constatada uma 

divergência entre o total de trabalhos apontado na área “educação” (53) e os listados para 

exame (51), ocorrendo à ausência de dois trabalhos inseridos numericamente, mas que não 

foram inseridos na listagem. 

Os 51 trabalhos foram agrupados numa tabela intitulada TRABALHOS 

RELACIONADOS À JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, na ordem 

encontrada no Catálogo de Teses e Dissertações.  

A tabela foi organizada com os seguintes dados: N.º (número correspondente ao 

trabalho no Catálogo de Teses e Dissertações), AUTOR (indicação da autoria do trabalho), 

Título (indicação do título atribuído ao trabalho), ANO (indicação do ano de conclusão do 

trabalho), CURSO (indicação do curso na área da Educação), IES (Instituição de Ensino 

Superior), UF (Unidade da Federação), PT (pertinência temática do trabalho com a categoria 

“judicialização”), AD (autorização de divulgação pelo autor), OBS (Observação).  

Na coluna PT (pertinência temática do trabalho com a categoria “judicialização”) a 

resposta “S” representa “SIM” e “N” representa “NÃO”. 

Na coluna AD (autorização de divulgação pelo autor) a resposta “S” representa 

“SIM”, a resposta “N” representa “NÃO” e a resposta “P” representa “PREJUDICADO” 

(pelo fato do trabalho ser anterior à Plataforma Sucupira). 

Este pesquisador considerou a hipótese de apresentar a tabela em apêndice.  

Entretanto, de modo a permitir o acompanhamento do exame inicialmente realizado, 

os critérios de agrupamento e para oferecer um panorama geral dos trabalhos, entendeu ser 

adequada à inserção nesta seção.  

 

Tabela 1: Trabalhos relacionados à judicialização na área da Educação 

N.º  AUTOR TITULO ANO CURSO IES UF PT AD OBS 

1 

OLIVEIRA, 

ELINE 

MOREIRA 

FERREIRA 

DE 

A INTERFERÊNCIA DA 

JUDICIALIZAÇÃO NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ACESSO À EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO 

2019 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

RJ S S PDF 
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2 

FILHO, 

SILVIO 

LOBO 

A JUDICIALIZAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO' 
2010 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO 

SUL 

MS S P TAPS 

3 

JOCHI, 

FABIANA 

APARECIDA 

PEREIRA 

O TRABALHO DOCENTE 

FRENTE À JUDICIALIZÇÃO DE 

VAGAS NAS CRECHES: 

SENTIDOS DE PROFESSORES 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO 

CARLOS 

SP S S PDF 

4 

OLIVEIRA, 

DANIELE 

LOPES 

A JUDICIALIZAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ESCOLARES 
2017 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 

GOIÁS 

GO S S PDF 

5 

PERIN, 

IVANICE 

GELLI 

AÇÕES JUDICIAIS EM SAÚDE: 

PERFIL DOS USUÁRIOS 

ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE 

NUTROLOGIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE DE RIBEIRÃO 

PRETO/SÃO PAULO 

 

2015 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

EM SAÚDE E 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO 
SP N S PDF 

6 ZENI, KELEI 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

ESTRANGEIROS DE 

GRADUAÇÃO E A SUA 

JUDICIALIZAÇÃO NO 

SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL NO BRASIL  (2009-

2016) 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

GRANDE 

DOURADOS 

MS S S PDF 

7 

GOMES, 

INGRID DE 

FARIA 

EDUCAR E PUNIR: A 

JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA 

ESCOLAR 

2019 

MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO - 

PROCESSOS 

FORMATIVOS E 

DESIGUALDADE

S SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

RJ S S PDF 

8 

GOETHEL, 

ELISIANE 

SPENCER 

QUEVEDO 

A AÇÃO DOS ATORES 

JURÍDICO-SOCIAIS EM 

PROCESSOS JUDICIAIS DE 

ESTUDANTES 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA 

FILHO ( RIO 

CLARO ) 

 

SP S N ND 

9 

BRADBURY, 

LEONARDO 

CACAU 

SANTOS LA 

DIREITO EDUCACIONAL: O 

PODER JUDICIÁRIO E A 

EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO BRASIL 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

OESTE DO 

PARANA 

PR S S TAPS 

10 

OLIVEIRA, 

RAFAELA 

REIS 

AZEVEDO 

DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO: A ATUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO COMO 

MECANISMO DE 

EXIGIBILIDADE DO DIREITO 

À EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

DE JUIZ DE FORA 

2011 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ 

DE FORA 

MG S P TAPS 

11 

ROCHA, 

JUCILENE 

BATISTA DA 

O DIREITO À EDUCAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DA SERRA/ES: 

ANÁLISE DO PROGRAMA 

PRÓ-ESCOLA 

2016 

MESTRADO EM 

ENSINO NA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO 

ES S S PDF 

12 

PEDROSA, 

TACIANNA 

BANDIM 

A JUDICIALIZAÇÃO DA 

SAÚDE MENTAL E SUAS 

INTERFACES COM A REDE DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

2014 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

EM ENSINO EM 

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO 

PAULO 

SP N S PDF 

13 

OLIVEIRA, 

RAFAELA 

REIS 

AZEVEDO 

DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DESAFIOS À POLÍTICA 

MUNICIPAL E A 

EXIGIBILIDADE DE SEU 

DIREITO EM JUIZ DE FORA-

MG 

2015 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ 

DE FORA 

MG S S PDF 

14 

FURMAN, 

JOSIANE 

BETONI 

FONSECA 

O DIREITO À EDUCAÇÃO 

INFANTIL DAS CRIANÇAS DO 

CAMPO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S N ND 
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15 

MAITO, 

MARINDIA 

CATTO 

A JUDICIALIZAÇÃO DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO – O 

OLHAR DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

PASSO FUNDO 

RS S N ND 

16 

.SOUZA, 

DANIELE 

GRACIANE 

DE 

ACESSO E PERMANÊNCIA NA 

UFPR: UMA ANÁLISE DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL (2010 – 2014) 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

17 

SILVA, 

EDINA 

PISCHARAK

A ITCAK 

DIAS DA 

OS EFEITOS DA ATUAÇÃO DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA NAS 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL: ESTUDO DE CASO 

NO MUNICÍPIO DE 

ARAUCÁRIA/PR 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

18 

ZANDER, 

KATHERINE 

FINN 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA DO CORTE ETÁRIO 

PARA O INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL NO 

PARANÁ 

 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

19 
POLONI, 

MARIA JOSE 

CRECHE: DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO À 

JUDICIALIZAÇÃO DA VAGA 

 

2017 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

NOVE DE JULHO 
SP S S PDF 

20 

FILHO, 

ISMAEL 

KALIL 

SAFFE DE 

ARAUJO 

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE CASCAVEL/PR 

E A JUDICIALIZAÇÃO: 

CONSTATAÇÕES E 

APONTAMENTOS 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

OESTE DO 

PARANA 

PR S S PDF 

21 

PIRES, 

DIEGO 

BRUNO DE 

SOUZA 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO 

DO CONHECIMENTO E 

PERSPECTIVAS PARA A 

EXEQUIBILIDADE DO 

DIREITO (2000-2010) 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

FEIRA DE 

SANTANA 

BA S S PDF 

22 

ROSARIO, 

MARCELA 

INAFUKU 

A JUDICIALIZAÇÃO NA 

EXPANSÃO DAS VAGAS EM 

CRECHES: O DIÁLOGO ENTRE 

PODER JUDICIÁRIO E PODER 

EXECUTIVO 

2017 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

EM FORMAÇÃO 

DE GESTORES 

EDUCACIONAIS 

UNIVERSIDADE 

CIDADE DE SÃO 

PAULO 

SP S S PDF 

23 

TIBÉRIO, 

WELLINGTO

N 

A JUDICIALIZAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ESCOLARES: UM 

ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO 

DE PROFESSORES 

 

2011 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 
SP S P TAPS 

24 

MOREIRA, 

ANA 

CAROLINA 

SANTANA 

O ACESSO À EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PELA VIA 

JUDICIAL EM MATO GROSSO 

DO SUL: O INGRESSO 

OBLÍQUO 

 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

GRANDE 

DOURADOS 

MS S S PDF 

25 
FELDMAN, 

MARINA 

OS TERMOS DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

PARA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

INFANTIL: CONSIDERAÇÕES 

A PARTIR DO CONTEXTO 

PARANAENSE 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

26 

TAPOROSKY

, BARBARA 

CRISTINA 

HANAUER 

O CONTROLE JUDICIAL DA 

QUALIDADE DA OFERTA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM 

ESTUDO DAS AÇÕES 

COLETIVAS NOS TRIBUNAIS 

DE JUSTIÇA DO BRASIL (2005-

2016) 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

27 

OLIVEIRA, 

SUELI 

MACHADO 

PEREIRA DE 

A CRIANÇA DE CINCO ANOS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

DE NOVE ANOS: PERCEPÇÃO 

DE PAIS, DIRETORES E JUÍZES 

2015 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

MG S S PDF 
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28 

FERREIRA, 

MICHEL DE 

VILHENA 

PRÁTICAS CURRICULARES 

DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO 

DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DO 

ESTADO DO PARÁ (FASEPA): 

UMDIAGNÓSTICO 

HISTÓRICO-GENEALÓGICO 

(2011-2015) 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ 
PA S S PDF 

29 

CARVALHO, 

REINALDO 

ANTONIO 

DE 

A INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA PARA 

ADOLESCENTES 

DEPENDENTES QUÍMICOS NA 

ÓTICA DOS ATORES DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA 

 

2014 

MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO E 

SAÚDE NA 

INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO 

PAULO 

SP N N ND 

30 

ROCHA, 

ANA 

CLAUDIA 

DOS 

SANTOS 

A EFETIVIDADE DAS 

POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO 

DOCENTE PELA VIA 

JUDICIAL 

2019 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

GRANDE 

DOURADOS 

MS S S PDF 

31 

LOUZADA, 

MARCELLE 

CARDOSO 

OS CONFLITOS VIOLENTOS 

DE BULLYING NA ESCOLA E 

SEUS ENTRELAÇAMENTOS 

COM A JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA MARIA 

RS S S TAPS 

32 

MACEDO, 

IZABELLA 

FREZA 

NEIVA DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

ANÁLISE DA DINÂMICA DO 

FENÔMENO NO MUNICÍPIO 

DE CURITIBA 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

33 

RIBEIRO, 

POLNEI 

DIAS 

O FEDERALISMO BRASILEIRO 

E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS: UM ESTUDO 

A PARTIR DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

2012 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO 

ES S P TAPS 

34 

SILVA, 

PETULA 

RAMANAUS

KAS 

SANTORUM 

E 

JUDICIALIZAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE 

ENFASES, 

ENCAMINHAMENTOS E 

SOLICITAÇÕES NO 

MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO 

CARLOS 

SP S S PDF 

35 

SILVA, 

WELLINGTO

N FRANCA 

DE LIMA 

RAMOS DA 

 

A JUDICIALIZAÇÃO PELA 

GARANTIA DO DIREITO A 

EDUCAÇÃO EM TERRITÓRIOS 

DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

CIDADE DE SÃO 

PAULO 

SP S S PDF 

36 

FRANCO, 

FRANY DE 

MELLO 

A QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO 

UM DIREITO: DO 

ESTABELECIMENTO À SUA 

EFETIVAÇÃO 

2018 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

EM PROCESSOS 

DE ENSINO, 

GESTÃO E 

INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

ARARAQUARA 
SP S S PDF 

37 

SILVEIRA, 

CARMEN 

LUCIA 

ALBRECHT 

DA 

PROBLEMATIZANDO AS 

DIFERENTES FORMAS DE 

PROVIMENTO DA GESTÃO 

ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS 

SUL-RIO-GRANDENSES 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

PASSO FUNDO 

RS S N ND 

38 
OLIVEIRA, 

VIVIAN DE 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: 

UMA ANÁLISE SOBRE AS 

CONCEPÇOES DOS 

OPERADORES DO SISTEMA 

DE GARANTIA DE DIREITOS 

DO RIO DE JANEIRO 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

FLUMINENSE 

RJ N S PDF 

39 

SOUSA, 

FRANCISCO 

WALDILIO 

DA SILVA 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

PARA A PREVENÇÃO 

PRIMÁRIA AO USO DE 

DROGAS COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO PARQUE 

ELIANE EM TERESINA-PI 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ 

PI N N ND 

40 
ARAUJO, 

ANA PAULA 

PRÁTICAS RESTAURATIVAS: 

O ACONTECER DO DIÁGOLO 

NA ESCOLA? 

2016 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO 

GRANDE DO SUL 

RS S N ND 
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41 

ASSIS, ANA 

ELISA 

SPAOLONZI 

QUEIROZ 

DIREITO À EDUCAÇÃO E 

DIÁLOGO ENTRE PODERES 
2012 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

SP N P TAPS 

42 

CUCATTI, 

STELLA 

MARIS 

FLORES 

APROXIMAÇÕES ENTRE 

EDUCAÇÃO E JUSTIÇA: 

ENSINO JURÍDICO, JUSTIÇA 

RESTAURATIVA E 

ORGANIZAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

2019 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

SALESIANO DE 

SÃO PAULO 

SP S S PDF 

43 

DAMASCO, 

DENISE 

GISELE DE 

BRITTO 

O DIREITO À EDUCAÇÃO: A 

ATUAÇÃO DAS 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E 

DEFESA DA EDUCAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS ENTRE 2001 E 

2007 

2008 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA 
DF S P TAPS 

44 

AMORIM, 

CLOVES 

ANTONIO 

DE AMISSIS 

LEIS ANTIBULLYING: IR 

ALÉM DE VIGIAR E PUNIR 
2017 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 

PARANÁ 

PR S N ND 

45 

BARROS, 

JOAO 

PAULO 

PEREIRA 

VIOLÊNCIA 

INFANTOJUVENIL: O 

BULLYING COMO 

ANALISADOR DOS 

PROCESSOS DE 

SUBJETIVAÇÃO 

CONTEMPORÂNEOS 

 

2014 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

CE S S PDF 

46 

VIEIRA, 

VELCI 

MUNIZ 

AS INSURREIÇÕES NO CURSO 

DE DIREITO DA UNIPLAC E 

MILITÂNCIA ESTUDANTIL NO 

CENTRO ACADÊMICO EDÉZIO 

CAON (1998 A 2004) 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

DO PLANALTO 

CATARINENSE 

SC S S PDF 

47 
RATUSNIAK, 

CELIA 

PROCESSO POR ABANDONO 

INTELECTUAL E OS EFEITOS 

DA JUDICIALIZAÇÃO DA 

EVASÃO ESCOLAR: GÊNERO, 

RAÇA, CLASSE SOCIAL E AS 

BIOPOLÍTICAS QUE 

PRODUZEM O FRACASSO 

ESCOLAR E AS EXPULSÕES 

COMPULSÓRIAS 

2019 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

PR S S PDF 

48 

SCHMIDT, 

DENISE 

PASQUAL 

VIOLÊNCIA COMO UMA 

EXPRESSÃO DA QUESTÃO 

SOCIAL: SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU 

ENFRENTAMENTO NO 

ESPAÇO ESCOLAR 

2007 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA MARIA 

RS S P TAPS 

49 

ARANTES, 

JOÃO 

HENRIQUE 

MAGRI 

A GRATUIDADE NOS 

VESTIBULARES/97 E 98 DA 

UFMT COMO PRINCÍPIO DE 

INCLUSÃO E AFIRMAÇÃO DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

2009 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MT 
MT N P TAPS 

50 

MOTTA, 

DARCI 

APARECIDA 

DIAS 

DO SILÊNCIO AO 

DESCONFORTO: A PRÁTICA 

DE EDUCADORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

FRENTE À SEXUALIDADE 

DAS CRIANÇAS 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

MG N S PDF 

51 

FRANCO, 

ANA 

CAROLINA 

FARIAS 

UMA ANÁLISE SOBRE OS 

DIREITOS HUMANOS NAS 

PRÁTICAS CURRICULARES 

DA FORMAÇÃO DE 

PSICÓLOGOS (AS) DA UFPA 

(2011-2015) 

2017 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PA 
PA S S PDF 

 

Fonte: O autor, 2021. 
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Após a consolidação dos trabalhos na tabela acima e a revisão no resultado obtido com 

a aplicação do filtro “Ano”, identificou-se que os dois trabalhos não listados no Catálogo de 

Teses e Dissertações eram referentes ao ano de 2019.  

Neste contexto, os trabalhos consolidados passam a ser representados na seguinte 

ordem: 1997 (0), 1998 (0), 1999 (0), 2000 (1), 2001 (0), 2002 (0), 2003 (0), 2004 (0), 2005 

(0), 2006 (0), 2007 (1), 2008 (1), 2009 (1), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (2), 2013 (3), 2014 (3), 

2015 (7), 2016 (7), 2017 (11), 2018 (7), 2019 (5), perfazendo o total de 51 trabalhos.  

O novo resultado foi expresso na seguinte representação percentual: 1997 (0%), 1998 

(0%), 1999 (0%), 2000 (0%), 2001 (0%), 2002 (0%), 2003 (0%), 2004 (0%), 2005 (0%), 2006 

(0%), 2007 (2%), 2008 (2%), 2009 (2%), 2010 (2%), 2011 (4%), 2012 (4%), 2013 (5,9%), 

2014 (5,9%), 2015 (13,7%), 2016 (13,7%), 2017 (21,06%), 2018 (13,07%), 2019 (9,8%), 

perfazendo o total de 100%. 

Observe-se a curva crescente no período de onze anos, ou seja, de 2007 até 2017 e a 

decrescente nos anos de 2018 e 2019.  

 

Fig. 15: Gráfico representativo percentual da categoria “judicialização” refinada por “ano” e “Área do 

Conhecimento Educação” 

 

Fonte: O autor, 2021. 
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Os 51 trabalhos estão distribuídos em Programas de Pós-graduação, conforme 

especificação e grau acadêmicos assim distribuídos: Doutorado em educação (12), Mestrado 

em Educação (32), Mestrado Profissional em saúde e educação (1), Mestrado em educação – 

processos formativos e desigualdades sociais (1), Mestrado em educação e saúde na infância e 

adolescência (1), Mestrado profissional em processos de ensino, gestão e inovação (1), 

Mestrado profissional em formação de gestores educacionais (1), Mestrado profissional em 

ensino em ciências da saúde (1) e Mestrado em ensino na educação básica (1).  

 

Fig. 16: Gráfico representativo dos trabalhos por Programas de Pós-graduação 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

 Podemos concluir que os 51 trabalhos estão distribuídos da seguinte maneira: 12 

trabalhos de doutorado, 35 trabalhos de mestrado acadêmico e 4 trabalhos de mestrado 

profissionalizante.  

Em relação à distribuição dos trabalhos por Unidades da Federação foram obtidos os 

seguintes resultados: Mato Grosso (1), Santa Catarina (1), Ceará (1), DF (1), Piauí (1), Bahia 
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(1), Goiás (1), Pará (1), Espírito Santo (2), Rio de Janeiro (3), Minas Gerais (4), Mato Grosso 

do Sul (4), Rio Grande do Sul (5), Paraná (11) e São Paulo (13). 

 

Fig. 17: Gráfico representativo percentual dos trabalhos por Unidades da Federação 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Considerando a distribuição das Unidades da Federação por Regiões, a maior 

concentração de trabalhos está na Região Sudeste (22), seguida da Região Sul (17), Região 

Centro-Oeste (7), Região Nordeste (3) e Região Norte (2), com a seguinte representação 

percentual: 

 

Fig. 18: Gráfico representativo percentual dos trabalhos por Regiões 

 

Fonte: O autor, 2021. 
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4 O ESTADO DA ARTE DA CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NAS PESQUISAS 

REALIZADAS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICO SENSU NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO 

 

Com o acervo consolidado de 51 trabalhos e considerando as diferenças encontradas 

no exame preliminar o desafio foi estabelecer critérios objetivos para a realização da análise 

de conteúdo.  

Foram adotados os seguintes critérios: exame da categoria judicialização a partir do 

título do trabalho; exame da pertinência temática a partir dos elementos disponibilizados no 

Catálogo de Teses e Dissertações; exame do sentido dispensado à categoria judicialização no 

trabalho; exame dos elementos disponíveis nos trabalhos identificados como relacionados à 

judicialização visando à construção de uma classificação relacionada à educação.  

 

4.1 A INTERFERÊNCIA DA JUDICIALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

O trabalho n.º 1, dissertação defendida por Oliveira, E. (2019) e intitulada “A 

interferência da judicialização nas políticas públicas de acesso à educação infantil no 

município do Rio de Janeiro”, contém no título referência à categoria judicialização no 

contexto desta pesquisa.  

A pesquisa foi desenvolvida na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de investigar 

como a judicialização no acesso à Educação Infantil interfere nas políticas públicas de 

expansão da creche no referido município, que conta com um número considerável de 

crianças em lista de espera aguardando vaga para o referido segmento – cerca de 40 mil 

crianças por ano – e um crescente número de ordens judiciais compelindo à matrícula 

imediata em creches (OLIVEIRA, E., 2019). 

Em seu trabalho a autora empreende um esforço em oferecer noções conceituais sobre 

as categorias “judicialização”, “juridicização”, “justiciabilidade” e “ativismo judicial”.  

 

Os termos judicialização, juridicização, justiciabilidade e ativismo judicial 

remontam a uma ideia de justiça, de ser justo. Mas o fato de obrigar uma escola a 

matricular uma criança antes das outras pode ser uma garantia ao direito da criança, 

ao mesmo tempo em que uma ofensa ao direito de outra que está em uma lista de 

espera aguardando a sua vaga. (OLIVEIRA, E., 2019, p. 57). 
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Ela conceitua “o ativismo judicial como uma postura proativa do Poder Judiciário na 

solução de determinadas questões, que se diferencia de sua posição geral de inércia” 

(OLIVEIRA, E., 2019, p. 57). A posição geral de inércia deve ser entendida no contexto de 

que a atuação dos órgãos do Poder Judiciário depende de prévia provocação por parte dos 

interessados em que este terceiro (o Estado-Juiz), no exercício da jurisdição, resolva o caso 

concreto do conflito de interesses trazidos à sua apreciação.  

“É muito comum nos Estados Unidos e o termo da língua inglesa judicializing derivou 

a chamada “judicialização”, uma vez que se opta pela via judicial para resolver algo que seria 

administrativo” (OLIVEIRA, E., 2019, p. 57). A autora apresenta o termo “justiciabilidade” 

como sinônimo de “justicialização”, indicando como origem a língua espanhola.  

 
O termo “justiciabilidade” é sinônimo da justicialização, no entanto, tem origem na 

língua espanhola. Esses termos foram cunhados por uma proposta de criação de 

jurisdição internacional no que tange especialmente os direitos humanos. Isso 

porque a referida jurisdição seria capaz de extrapolar as fronteiras do Estado de 

modo a ir contra as jurisdições nacionais, se necessário, em favor dos cidadãos. 

(OLIVEIRA, E., 2019, p. 57).  

 

Oliveira, E. (2019, p. 60) também explica que “a justiciabilidade é considerada por 

diversos autores como atributo da judicialização, ou seja, é a possibilidade de efetivação de 

uma demanda, um direito subjetivo” 
24

.  

Ao discorrer sobre a origem da categoria judicialização no Brasil faz referência ao 

livro “A judicialização da política e das relações sociais no Brasil”, de Luiz Werneck Vianna 

et.al., publicada em 1999. “Nela, a judicialização é conceituada como o ato de expor ao Poder 

Judiciário uma demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da 

efetividade dos direitos do cidadão” OLIVEIRA, E. (2019, p. 58). 

   Para Asensi (2019, p. 48) a categoria juridicização expressa “conflitos que não são 

levados ao Judiciário, mas que são discutidos sob o ponto de vista jurídico”. Ao apontar 

pesquisas que adotam o Judiciário como central no processo de resolução de conflitos 

políticos e sociais, problematiza a questão e aponta outras formas de atuação das instituições 

jurídicas.  

 

                                                 
24

 Neste sentido, conferir: COURTIS, Christian. Critérios de Justiciabilidade dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais: uma Breve Exploração. In: SOUZA NETO, Claúdio Pereira de.; SARMENTO, Daniel (Coord.). 

Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 

2010. p.487. A justiciabilidade seria conceituada como “a possibilidade de pessoas que se consideram vítimas de 

violações a esses direitos (direitos econômicos, sociais e culturais) ajuizarem demandas perante uma autoridade 

imparcial e requererem remédios legais ou reparação adequados em face de uma violação ou ameaça de violação 

a esses direitos” (COURTIS, 2010 apud OLIVEIRA, E., 2019, p. 60). 
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Como desdobramento, o papel de outras instituições se reduz à mera proposição de 

ações judiciais a um magistrado, que possui a competência jurisdicional para 

resolver o litígio. No entanto, existem outras formas de atuação das instituições 

jurídicas que não remetem necessariamente a um processo de judicialização, mas 

que ainda assim realizam uma discussão jurídica sobre os conflitos e as relações 

sociais, o que revela um movimento de juridicização da política e das relações 

sociais. Reside, aqui, uma outra forma de pensar as instituições jurídicas, que busca 

extrapolar o raciocínio juiz-centrado de efetivação de direitos e implementação de 

políticas públicas, de modo a pensar em outras práticas desenvolvidas pelas 

instituições jurídicas. (ASENSI, 2010, p. 45).  

 

Ao problematizar a questão das judicialização de vagas nas creches, Oliveira, E. 

(2019, p.58) afirma que “internamente já se percebeu que a judicialização das vagas por 

creche não resolve o problema da carência desse serviço, uma vez que a matrícula por ordem 

judicial não amplia a oferta de vagas no sistema”.  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se com a judicialização voltada o direito à educação infantil (vaga em creche). 

Palavras-Chave utilizadas: Educação infantil. Acesso. Judicialização.  

 

4.2 A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

O trabalho n.º 2, tese defendida por Lobo Filho (2010) e intitulada “A judicialização 

da educação”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta 

pesquisa. Entretanto, consta como TAPS. O Catálogo de Teses e Dissertações não apresenta 

informações complementares. Não foi possível examinar qual o sentido empregado em 

relação à judicialização da educação a partir das informações disponibilizadas. Para fins de 

classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização é associada à 

educação em sentido amplo, ou seja, sem qualquer especificidade.  

 

4.3 O TRABALHO DOCENTE FRENTE À JUDICIALIZAÇÃO DE VAGAS NAS 

CRECHES: SENTIDOS DOS PROFESSORES 

 

O trabalho n.º 3, dissertação defendida por Joshi (2018) e intitulada “O trabalho 

docente frente à judicialização de vagas nas creches: sentidos dos professores”, contém no 

título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa.  

Conforme exposto no resumo, o trabalho teve como objetivo:  

 

“[...] investigar os sentidos atribuídos pelos professores sobre sua atuação em uma 

creche do município de Sorocaba diante do contexto da judicialização de vagas na 

Educação Infantil. Também visou compreender os desafios e possibilidades de 
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atuação docente a partir das demandas provocadas pelas implicações da 

judicialização na creche”. (JOSHI, 2018).  

 

No trabalho n.º 1, observamos a reflexão de Oliveira, E. (2019, P.58) no sentido de 

que a “matrícula por ordem judicial não amplia a oferta de vagas no sistema”. Joshi (2018, 

n.p.
25

) apresenta uma reflexão muito instigante ao problematizar, no contexto da 

judicialização, o papel do juiz como intérprete na área da educação, ressalvado que a garantia 

de vaga resulta no que chama de uma “não garantia das condições para o atendimento com a 

boa qualidade”.   

 

Pode-se afirmar que a judicialização provocou uma reestruturação do processo 

judicial brasileiro, pois o juiz deixou de ser servo da lei em sua aplicação processual, 

para ser o seu intérprete, mediante o uso das lentes dos princípios, diretrizes e 

valores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, agora sob a forma de 

norma jurídica, uma vez que, a norma geral do direito à educação é o que justifica e 

ampara as decisões judiciais para o mandato de matrícula imediata. 

 

O impacto da judicialização da educação infantil no mundo social, por ser matéria 

de recente aplicação no campo do direito, ainda tem sido objeto de estudo, sendo 

necessário um maior número de reflexões e pesquisas sobre o tema, haja visto que 

os reflexos dessa medida judicial faz interface direta com a qualidade da educação 

infantil como um todo, de acordo com os parâmetros que a própria legislação 

educacional recomenda, entrando num contrassenso de viabilização, pois que a 

garantia da vaga resulta numa não garantia das condições para o atendimento com 

boa qualidade, sendo que caberá ao poder executivo viabilizar esse descompasso. 

(JOSHI, 2018, n.p.). 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização da educação com os sentidos atribuídos pelos professores sobre 

sua atuação em uma creche do município de Sorocaba diante do contexto da judicialização de 

vagas na Educação Infantil (impacto na atuação docente). Palavras-Chave utilizadas: 

Educação infantil, creche e judicialização. Judicialização de matrícula. Judicialização de 

vagas. Trabalho docente. 

 

4.4 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES ESCOLARES 

 

O trabalho n.º 4, tese defendida por Oliveira, D. (2017) e intitulada “A judicialização 

das relações escolares”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto 

desta pesquisa. 

                                                 
25

 O arquivo disponibilizado no Catálogo de Teses e Dissertações não apresenta numeração das páginas da 

dissertação.  
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A motivação da pesquisa de doutoramento foi o aumento significativo do número de 

ações judiciais em que a escola é parte, “uma vez que os dados do Conselho Nacional de 

Justiça no Brasil, demonstram que no ano de 2007, houve um aumento de ações que 

envolviam a escola” (OLIVEIRA, D., 2017, p. 12). 

A referida pesquisa se propôs a analisar o fenômeno que leva a esfera judicial a 

intervir na escola e compreender quais os reflexos oriundos da judicialização, no âmbito 

escolar. 

Na percepção da autora, os números relacionados ao ano de 2007 evidenciaram “uma 

busca pelo judiciário como instância de mediação de conflitos escolares, com valores 

absolutos de 68 (sessenta e oito) milhões de processos, tendo em média, mais de um processo 

para cada 2,5 (dois e meio) habitante” (OLIVEIRA, D., 2017, p. 12).  

Ao trazer à tese dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), referentes ao ano de 

2016, e focar na realidade do Tribunal de Justiça de Goiás, a autora apresentou sua percepção 

em relação aos conflitos de interesse submetidos no período de 2014 a 2016: 

 

Segundo os dados apurados, em relação às ações mais frequentes do ano de 2014 a 

2016, estão as ações penais de violência contra a criança, física e sexual. Em segundo 

lugar, mandados de segurança contra a Escola para assegurar o direito constitucional à 

vaga em creches e colégios, em terceiro lugar ações contra o Estado pela falta de 

cuidadores para criança com deficiência, em quarto ações contra prefeitura pelas más 

condições de transporte escolar (irregular ou sem condições de uso), em quinto ações de 

dano moral por bullying, sexto ações contra escolas por retenção de notas, histórico 

escolar entre outros documentos, em sétimo mandados de segurança contra escola, 

impetrado por alunos que passaram no vestibular e não pretendem finalizar seus 

estudos. (OLIVEIRA, D, 2017, p. 13). 

 

 Entretanto, apesar dos mencionados dados, o trabalho se revela uma “pesquisa 

bibliográfica documental realizando um estudo amparado nos conceitos obtidos nas obras de 

Arendt” (OLIVEIRA, D., 2017). Possui divulgação autorizada e para fins de classificação 

nesta pesquisa relaciona-se a categoria judicialização enquanto fenômeno na área da 

educação. Palavras-Chave utilizadas: Judicialização. Educação. Política. Sociedade e cultura. 

 

4.5 AÇÕES JUDICIAIS EM SAÚDE: PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE NUTROLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

RIBEIRÃO PRETO 

 

O trabalho n.º 5, dissertação defendida por Perin (2015) e intitulada “Ações judiciais 

em saúde: perfil dos usuários atendidos no ambulatório de nutrologia da Secretaria Municipal 
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de Saúde de Ribeirão Preto” teve por foco ações judiciais relacionadas à área da saúde. O 

exame do título revela impertinência temática com esta pesquisa. 

 

4.6 REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS DE GRADUAÇÃO E A SUA 

JUDICIALIZAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BRASIL (2009-2016) 

 

O trabalho n.º 6, dissertação defendida por Zeni (2018) e intitulada “Revalidação de 

diplomas estrangeiros de graduação e a sua judicialização no Supremo Tribunal Federal no 

Brasil (2009-2016)”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta 

pesquisa. 

 

A revalidação de diploma é obrigatória para todos os profissionais graduados no 

exterior e que desejam atuar profissionalmente no Brasil. Segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB/96), as universidades públicas são as responsáveis por esse 

processo, sendo que o Ministério da Educação (MEC) vem editando normativas, 

como a Resolução CNE/CES n.º 3/2016 com o intuito de dar mais celeridade a esses 

procedimentos. No entanto, o poder judiciário está sendo provocado com demandas 

sobre essa questão, com aumento significativo nos últimos anos. A Constituição 

Federal de 1988 ampliou o rol de direitos sociais, entre eles a educação, levando os 

cidadãos a judicializarem as questões sociais previstas, mas que não são levadas a 

efeito ou as que não são executadas de maneira correta. Os fenômenos da 

globalização e internacionalização influenciam a demanda por revalidação de títulos 

e sua consequente judicialização. Nesse sentido este trabalho busca responder a 

seguinte questão norteadora: Como o Supremo Tribunal Federal (STF) tem decidido 

os processos de revalidação de diploma estrangeiro? [...]. (ZENI, 2018). 

 

Para explicar a “judicialização da educação” o autor explica que “a educação 

brasileira, por ser um direito social, enseja cada vez mais a participação do Poder Judiciário 

para solucionar questões das mais variadas e que antes não eram levadas ao seu 

conhecimento” (CURY; FERREIRA, 2009, apud ZENI, 2018, p. 15).  

É possível perceber, na perspectiva sustentada por Cury e Ferreira (2009) no artigo 

intitulado “A judicialização da educação” 
26

, a centralidade do Poder Judiciário no que se 

refere à judicialização da educação. Também é interessante observar que eles se referem ao 

Ministério Público e outras instituições legitimadas no contexto que os referidos cumpram 

suas respectivas funções constitucionais buscando a intervenção do Poder Judiciário nas 

questões educacionais em vista da proteção do referido direito à educação.  

 

Assim, a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação passou a 

ser efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico necessário para dar ação 

                                                 
26

 O trabalho de Cury e Ferreira (2009) é muito utilizado pelos que pesquisam o tema judicialização da educação, 

sendo referenciado em diversos trabalhos analisados nesta tese. 
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concreta ao que foi estabelecido, pois de nada adiantaria prever regras jurídicas com 

relação à educação (com boas intenções) se não fossem previstos meios para a sua 

efetividade.  

Dessa forma, a partir de 1988, o Poder Judiciário passou a ter funções mais 

significativas na efetivação desse direito. Inaugurou-se no Poder Judiciário uma 

nova relação com a educação, que se materializou por meio de ações judiciais 

visando a sua garantia e efetividade. Pode-se designar este fenômeno como a 

“judicialização da educação”, que significa a intervenção do Poder Judiciário nas 

questões educacionais em vista da proteção desse direito até mesmo para 

cumprirem-se as funções constitucionais do Ministério Público e outras instituições 

legitimadas. (CURY; FERREIRA., 2009, p. 33). 

 

 

Na sequência, Cury e Ferreira (2009) mencionam outro artigo, intitulado “A 

judicialização das relações escolares e a responsabilidade civil dos educadores” 
27

, de autoria 

de Álvaro Chrispino e Raquel S. P. Chrispino, em que a caracterização da judicialização das 

relações escolares também se depreende da ação da Justiça no universo da escola e das 

relações escolares.  

 

Essa nova relação foi bem analisada, por exemplo, no artigo denominado A 

judicialização das relações escolares e a responsabilidade civil dos educadores, de 

autoria de Álvaro Chrispino e Raquel S. P. Chrispino, em que o tema educação e 

direito voltou a ser debatido.  

Como destacado no texto, os autores caracterizaram a judicialização das relações 

escolares como aquela ação da Justiça no universo da escola e das relações 

escolares, resultando em condenações das mais variadas, destacando que os 

profissionais da educação não estão sabendo lidar com todas as variáveis que 

caracterizam as relações escolares. (CURY; FERREIRA., 2009, p. 33).  

 

Chrispino e Chrispino publicaram seu artigo no ano de 2008, momento em que tais 

autores tinham a percepção que no Brasil se vivia um período de consolidação de direitos 

sociais e individuais sem precedentes, mencionando que ao mesmo tempo em que ocorria o 

fenômeno da judicialização das relações escolares, também acontecia a judicialização da 

política, da saúde e das políticas públicas. 

 
[...] vivemos o período de consolidação de direitos sociais e individuais sem 

precedentes. E isto não pode ser classificado como ruim. O fato é que os indivíduos 

e as coletividades conhecem todos os seus direitos, mesmo que não consigam 

indicar os deveres decorrentes destes direitos proclamados. Estes direitos 

proclamados, quando não cumpridos, são buscados no espaço próprio: a Justiça, em 

fenômeno denominado de judicialização (VIANNA et al., 1999) ou juridicização 

(MOREIRA NETO, 2006, 2007). Ocorre, de forma derivada, o fenômeno da 

judicialização das relações escolares, onde a Justiça – agora mais ágil e acessível – é 

chamada a dirimir dúvidas quanto a direitos não atendidos ou deveres não 

cumpridos no universo da escola e das relações escolares. A judicialização das 

relações escolares se dá no mesmo momento em que percebemos a judicialização da 

política (quando o Poder Judiciário é chamado para interpretar a fidelidade 

partidária), a judicialização da saúde (quando a Justiça manda que sejam entregues 

                                                 
27

 O trabalho de Chrispino e Chrispino (2008) é muito utilizado pelos que pesquisam o tema judicialização da 

educação, especialmente porque a referência feita pelos autores encontra-se no resumo.  
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pelo Poder Público os remédios para doentes crônicos, ou transplantados, etc.) e a 

judicialização das políticas públicas. (CHRISPINO; CHRISPINO, 2008, n.p.). 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização da educação com a revalidação de diplomas estrangeiros. 

Palavras-Chave utilizadas: Revalidação de diploma estrangeiros. Judicialização no STF. 

Educação superior. 

 

4.7 EDUCAR E PUNIR: A JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

O trabalho n.º 7, dissertação defendida por Gomes (2019) e intitulada “Educar e punir: 

a judicialização da vida escolar”, contém no título referência à categoria judicialização no 

contexto desta pesquisa. 

O interesse inicial da autora esteve relacionado à questão da violência no espaço 

escolar e neste sentido explica a sua disposição em “explorar a temática da violência nos 

espaços escolares frente ao caminho da judicialização como uma resposta na 

mediação/resolução dos episódios de conflito” (GOMES, 2019, p. 24). 

 
Esta judicialização tem se caracterizado pela expansão da ação da justiça no 

território da escola, com o aparato jurídico sendo acionado para intervir em 

conflitos que emergem do chão da escola e/ou para esclarecer dúvidas, muito mais 

quanto aos deveres não cumpridos do que com relação aos direitos sociais não 

garantidos. A lógica judicial passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e 

requisitada, principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de 

punição, intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as práticas 

instituídas, forjando-se políticas do medo e do controle do suposto risco social. 

Neste processo de judicialização vemos que o foco das ações tem incidido em 

ações consideradas como da ordem da indisciplina e da violência. (HECKERT; 

ROCHA, 2012, p. 90 apud GOMES, 2019, p. 26). 

 

 

Gomes (2019, p. 35) apresenta a problematização de sua pesquisa a partir da seguinte 

pergunta: “como o cotidiano escolar é recorrentemente colonizado pelos trajetos de 

judicialização? Em outras palavras, como os processos de judicialização são caminhos 

recorrentes na mediação/resolução dos conflitos escolares?”.  

O trabalho foi desenvolvido inicialmente buscando a seleção de pesquisas no mesmo 

catálogo utilizado nesta investigação, porém com foco nas áreas do direito, da educação e da 

psicologia.  

A partir do levantamento bibliográfico realizado em seu trabalho, por intermédio do 

qual também buscou conhecer as pesquisas acadêmicas então produzidas no âmbito da 
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temática, percebeu “que situações das rotinas escolares encontram um terreno fértil no 

conselho tutelar, como demandas operadas por vias judicializantes” (GOMES, 2019, p. 37), 

optando, então, por buscar:  

 

“[...] entender a relação de atravessamentos e entrelaçamentos dos conselhos 

tutelares com as escolas públicas por meio de entrevistas semiestruturadas com 

conselheiras/os tutelares e pedagogas/os que atuam nas diferentes unidades do 

conselho tutelar que atendem o município de São Gonçalo, localizado no estado do 

Rio de Janeiro”. (GOMES, 2019, p. 37). 
 

Para contextualizar a judicialização da educação Gomes (2019, p. 60) parte do 

processo de judicialização das relações sociais.  

 

Em tempos contemporâneos, o processo da judicialização das relações sociais se 

expande sobre o território
28

 educacional imprimindo-lhe diretrizes punitivas, de 

julgamento e vigilância das mais diversas práticas e discursos, sob o aparente 

respaldo de defesa e garantia dos direitos e de proteção da vida. Inserida nas 

engrenagens do governo biopolítico da vida, a instituição escolar brasileira segue 

ocupando um lugar estratégico nos processos de regulamentação da vida, 

funcionando como uma maquinaria que opera em favor da lógica judicializante. 

 

Ao mencionar as engrenagens do governo biopolítico da vida a dissertação dialoga 

com a noção de biopoder na perspectiva foucaultiana.  

 
Biopoder é uma forma de governar a vida. Foi posta em prática no Ocidente a partir 

do século 17 (FOUCAULT, 2012). Divide-se em dois eixos principais: disciplina, o 

governo dos corpos dos indivíduos; e biopolítica, o governo da população como um 

todo. (BERTOLINI, 2018, p. 88). 

 

No desenvolvimento dessa tese percebeu-se a influência de Michel Foucault em vários 

trabalhos. Adotando-se a explicação de Bertolini (2018), impõe-se, antes de dar sequência a 

análise do trabalho de Gomes, revistar a questão da disciplina, primeiro eixo mencionado em 

relação ao biopoder. Para tanto, opta-se pelo exame da disciplina a partir da obra “Vigiar e 

Punir” a partir de estudos realizados por este pesquisador por ocasião da elaboração da 

dissertação feita no Mestrado em Política Social, também cursado na UFF.  

 

Michel Foucault examina o tema disciplina a partir das relações observadas no 

exército, desde a postura dos soldados até a observância fiel da hierarquia. Neste 

contexto, o autor ressalta a visão do corpo como objeto e alvo de poder, tendo em 

vista que este é manipulado, adestrado, treinado para obedecer, responder e se tornar 

hábil. Esta manipulação do corpo visa o adestramento dos indivíduos e a produção 

                                                 
28

 Com Foucault (1979, p. 157 apud GOMES, 2019, p. 60): “[...] sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes 

de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder”. 
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de um homem máquina
29

. Tem-se assim o controle da sociedade como um todo, o 

qual deriva de uma multiplicidade de processos. Um dos processos que podem ser 

apontados é a distribuição dos indivíduos no espaço. A sua localização é definida em 

razão da função que este exerce na sociedade, o que além de disciplinar também 

classifica este indivíduo. 

Esta sociedade disciplinadora tem por objetivo adicionar e capitalizar o tempo. 

Assim, a disciplina torna-se um mecanismo de composição de forças para obtenção 

de um aparelho eficiente. (ALMEIDA, 2005, p. 14-15).  

 

 

Foucault (1996) expressa, ao se referir aos corpos dóceis, as preocupações da 

modernidade, marcada pelo controle e pela racionalização dos modos de produção, do saber, 

enfatizando o papel da disciplina nesse contexto, ou seja, ao indivíduo e ao controle do seu 

corpo.  

A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela 

dissocia o poder do corpo; faz dele um lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que ela 

procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 

disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 1996, p. 127).  

 

No contexto da disciplina direcionada ao espaço escolar esta também precisa ser 

compreendida na perspectiva da disciplina nos corpos dóceis, ou seja, de sujeição do 

indivíduo ao poder que o governa. Temos então a dupla perspectiva do biopoder enquanto 

forma de governar a vida. Numa perspectiva, é preciso o adestramento do corpo visando à 

disciplina, noutra perspectiva estará sujeito à biopolítica. Não é sem motivo que no espaço 

escolar ocorre à divisão dos alunos em lugares muitas vezes pré-determinados pela direção da 

instituição de ensino. Corpos livres são perigosos no espaço escolar, nas linhas de montagem, 

pois são corpos sem disciplina e subvertem a ordem de “cada indivíduo no seu lugar; e em 

cada lugar, um indivíduo” (FOUCAULT, 1996, p. 131). 

Em relação à judicialização da educação Gomes (2019, p. 60) esclarece: 

 

Trataremos do conceito judicialização como um “conceito em composição” 

(MARAFON; NASCIMENTO, 2016, p. 45), cuja tessitura convoca um traçado com 

linhas em devir
30

 e entrelaçamentos processuais de análises. Para construir o 

caminho teórico conceitual da judicialização da vida escolar, recorremos às análises 

propostas em obras e cursos de Michel Foucault (1979; 1985b; 2003; 2009; 2012), 

apesar deste autor não ter expressado, com essa denominação propriamente, o que 

hoje vem sendo nomeado judicialização. 

                                                 
29

A Prof.ª Dr.ª Rejany dos Santos Dominick, numa de suas contribuições à dissertação, observou que Foucault na 

obra Vigiar e Punir analisa a disciplina dos quartéis e dos mosteiros e coloca a escola moderna como um espaço 

onde a lógica desses dois espaços é capilaridade para toda a sociedade, que precisa de “corpos dóceis” para nova 

lógica de produção da indústria, especialmente a partir do séc. XVII. 
30

 “Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se 

preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e 

lentidão, mas mais próximas daquilo que estamos em via de nos tornarmos. É nesse sentido que o devir é o 

processo do desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 64 apud GOMES, 2019, p. 60). 
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As referências feitas em relação a Michel Foucault guardam relação com a observação 

de Gomes (2019, p. 60-61) no sentido de que “o filósofo francês teceu referências e ideias no 

decorrer de suas investigações analíticas que indicavam, desde os anos 1970, a proliferação de 

princípios, poderes e atribuições jurídicas por todo o corpo social”.  

 

Foucault (1999, p. 40) argumenta a necessidade de estudar o poder, “(...) fora do 

campo delimitado pela soberania jurídica e pela instituição do Estado; trata-se de 

analisá-lo a partir das técnicas e táticas de dominação”. Partindo dessa problemática, 

é possível uma abertura para dialogar com algumas questões que Foucault nos 

provoca, que indicam a (re)produção da racionalidade judicializante que incide sobre 

a vida cotidiana e, mais detidamente, sobre a escola. (Gomes, 2019, p. 61). 

 

Gomes (2019, p. 63) defende que é preciso problematizar “os motivos pelos quais as 

relações cotidianas, mais especificamente, as relações do mundo escolar, encontram-se cada 

vez mais colonizadas/subjetivadas pela lógica judicializante”. Essa linha de raciocínio será 

verificada em outros trabalhos examinados nesta tese
31

, permitindo entender a judicialização 

da educação no contexto da normatização disciplinadora. O trabalho possui divulgação 

autorizada. Palavras-Chave utilizadas: Judicialização. Escola. Conselho tutelar. 

 

4.8 A AÇÃO DOS ATORES JURÍDICO-SOCIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS DE 

ESTUDANTES 

 

O trabalho n.º 8, dissertação defendida por Goethel (2016) e intitulada “A ação dos 

atores jurídico-sociais em processos judiciais de estudantes” não apresenta expressa referência 

à categoria judicialização no título. Entretanto, faz expressa menção aos processos judiciais de 

estudantes, o que autoriza interpretar o título no contexto da judicialização da educação. 

A dissertação não teve a sua divulgação disponibilizada no Catálogo de Teses e 

Dissertações sendo a análise feita a partir do resumo. 

 

Esta pesquisa trata sobre a judicialização das relações escolares, tendo como 

objetivo geral identificar e analisar as ações dos atores jurídico-sociais em processos 

judiciais de estudantes do ensino fundamental II, para que se possa entender os 

aspectos punitivos e educativos destas ações, conhecer as possíveis discordâncias 

entre as leis e as práticas aplicadas, além de compreender os papeis dos diferentes 

profissionais dentro do processo. Para tanto, optou-se pela utilização do método de 

análise de conteúdo. Depois de percorremos a totalidade dos processos, parece-nos 

que as situações de violência ocorridas no âmbito da escola estão sendo direcionadas 

para o sistema de justiça na tentativa de que o conflito seja afastado e resolvido fora 

                                                 
31

 Trabalhos n.
os

 38, 45, 46 e 47.  
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da escola. Quando passamos a analisar as ações dos atores jurídicos-sociais dentro 

das fases dos processos, nos deparamos com diversas práticas que se tornam 

questionáveis diante do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde 

podemos apontar que muitos ainda são os resquícios deixados pela Doutrina da 

Situação Irregular, principalmente quanto aos aspectos punitivos das atitudes e 

decisões tomadas pelos atores jurídico-sociais. (GOETHEL, 2016). 

 

No contexto da judicialização das relações escolares a pesquisa teve “como objetivo 

geral identificar e analisar as ações dos atores jurídico-sociais em processos judiciais de 

estudantes do ensino fundamental” (GOETHEL, 2016). Não foi possível examinar qual o 

sentido empregado em relação à judicialização da educação a partir das informações 

disponibilizadas. Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria 

judicialização é associada aos aspectos punitivos e educativos das ações envolvendo alunos 

do fundamental II. Palavras-chave utilizadas: Judicialização. Ato Infracional. Escola. 

Processos judiciais. 

 

4.9 DIREITO EDUCACIONAL: O PODER JUDICIÁRIO E A EFETIVAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

O trabalho n.º 9, dissertação defendida por Bradbury (2013) e intitulada “Direito 

educacional: o poder judiciário e a efetivação de políticas públicas no Brasil” não apresenta 

expressa referência à categoria judicialização no título. Porém, ao relacionar o Poder 

Judiciário e a efetivação de políticas públicas relacionadas à educação demonstra pertinência 

temática com esta pesquisa. Entretanto, embora conste como TAPS existe arquivo em PDF 

disponibilizado no Catálogo de Teses e Dissertações.  

 

O presente trabalho tem o objetivo de pesquisar a atuação do Poder Judiciário na 

efetivação e aperfeiçoamento das politicas públicas educacionais, elaboradas pelo 

Poder Executivo e Legislativo, por meio de lei e de medidas provisórias. Iniciaremos 

analisando o direito a educação, em seus aspectos gerais, previsto em todas as 

constituições brasileiras. Após, estabeleceremos o conceito e finalidade das politicas 

públicas, explicando ao leitor o significado da expressão “Judicialização da 

Política”. Em seguida dissertaremos a respeito dos princípios constitucionais da 

educação brasileira e, ao final, analisaremos diversas políticas públicas educacionais 

nas quais houve a atuação do Judiciário para efetivá-las, aperfeiçoá-las e adequá-las 

aos princípios e diretrizes constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988. 

(BRADBURY, 2013). 

 

O pesquisador contextualiza a questão da categoria judicialização a partir da expressão 

judicialização da política, valendo-se da explicação de Ariosto Teixeira (2001, p. 33 apud 

BRADBURY, 2013, p. 12) no sentido de que “a judicialização da política corresponde a 

fenômeno de comportamento institucional registrado pela pesquisa em ciência política em 
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diferentes sociedades contemporâneas cuja característica central é a expansão do papel do 

Judiciário no sistema de poder”.  

Para Bradbury (2013, p. 12) trata-se “da expansão do Judiciário, após a CF/88, na 

decisão sobre temas essencialmente políticos, que antes estava circunscrito apenas às searas 

do Executivo e Legislativo”. Em tal contexto de expansão da atuação do Poder Judiciário este 

se revela, na visão do referido autor, como garantidor dos direitos fundamentais assegurados 

na CRFB/1988 e o faz por meio de controle das políticas públicas.  

 

O que buscamos deixar claro é que a atuação do Judiciário no controle das politicas 

públicas é também limitada, tanto pelo aspecto material (que fica adstrito ao 

conteúdo das regras e princípios constitucionais explícitos e implícitos), bem como 

sob o aspecto formal (que fica vinculada a necessidade de um correto procedimento, 

sob o crivo do contraditório, do devido processo legal e da necessidade de 

fundamentação, antes de se prolatar a decisão).  

Contudo, apesar de haver tais limites, constata-se que as políticas públicas, 

veiculadas por meio de leis, que antes ficavam a cargo exclusivamente do Executivo 

e do Legislativo, estão sendo levadas para o Judiciário, por meio de ações judiciais, 

a fim de que este profira a última palavra sobre o assunto, o que, representa, em 

linhas gerais, o fenômeno da “Judicialização da Política”. (BRADBURY, 2013, p. 

18-19). 

 

Ao examinar o contexto da atuação do Poder Judiciário em relação à educação, o 

mencionado autor se reporta à CRFB/1988, para lembra-la enquanto direito de todos e dever 

do Estado e da família. Logo: 

 
[...] o Judiciário, apesar de não ter a missão precípua de elaborar as políticas 

públicas, acaba, em razão da omissão e da inércia do Executivo, a fim de garantir os 

postulados constitucionais democráticos, ter que, por meio de decisões judiciais, 

efetivar concretamente os direitos sociais voltados ao desenvolvimento da educação 

que estão reconhecidos à sociedade na Constituição de 1988 e nas leis 

infraconstitucionais. (BRADBURY, 2013, p. 37). 

 

Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização, 

na dissertação de Bradbury (2013) é associada ao controle de políticas públicas educacionais. 

Palavras-chave utilizadas: Poder Judiciário. Politicas Públicas. Educação. Judicialização da 

Política. 

 

4.10 JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMO MECANISMO DE EXIGIBILIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

 

O trabalho n.º 10, dissertação defendida por Oliveira, R. (2011) e intitulada 

“Judicialização da educação: a atuação do Ministério Público como mecanismo de 
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exigibilidade do direito à educação no município de Juiz de Fora”, contém no título referência 

à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

Entretanto, ressalva-se que consta como TAPS e que o Catálogo de Teses e 

Dissertações não apresenta informações complementares. Não foi possível examinar qual o 

sentido empregado em relação à judicialização da educação a partir das informações 

disponibilizadas. Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria 

judicialização é associada ao papel do Ministério Público em relação à exigibilidade do direito 

à educação.  

 

4.11 O DIREITO À EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES: ANÁLISE DO 

PROGRAMA PRÓ-ESCOLA 

 

O trabalho n.º 11, dissertação defendida por Rocha (2016) e intitulada “O direito à 

educação no município da Serra/ES: análise do Programa Pró-escola” não apresenta expressa 

referência à categoria judicialização no título nem apresenta elementos que autorizem a sua 

contextualização. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização. 

O trabalho possui divulgação autorizada e somente após a leitura do resumo é que foi possível 

verificar o seu propósito.  

 
O objetivo é analisar o direito à educação no Município da Serra, Estado do Espírito 

Santo, no período de 1997 a 2014, em relação ao acesso e à permanência dos 

estudantes no Ensino Fundamental, tendo em vista a implantação e desenvolvimento 

do Programa Pró-Escola, com enfoque na judicialização da educação. Na 

perseguição desse objeto, foram utilizadas as seguintes categorias de análise: 

cidadania, judicialização da educação e acesso e permanência escolar. O estudo 

dissertação contextualiza o processo de judicialização da educação no âmbito da 

redemocratização do país, que culminou na Constituição de 1988, em que o 

judiciário se transformou num verdadeiro poder político que faz valer a Constituição 

e as Leis, inclusive em conflito com os outros Poderes, deixando de ser um 

departamento técnico-especializado. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 

abordagem qualitativa, tendo como parâmetro à aferição dos dados apresentados de 

forma crítica, com um referencial bibliográfico, documentos legais e entrevistas não 

estruturadas, que enfocam o direito à educação, materializado no programa Pró-

Escola. A conclusão deste estudo é que o Programa Pró-Escola tem atingido os 

objetivos em relação ao abandono e à evasão escolar; porém, em relação à 

reprovação os objetivos não foram alcançados, em virtude de essa questão 

compreender estruturas mais amplas envolvem não só a municipalidade como 

também a sociedade brasileira como um todo, não estando os altos índices de 

reprovação escolar concentrados nos alunos encaminhados para o Programa. Nesse 

sentido, é imprescindível o fortalecimento e o redirecionamento das instituições e 

das políticas públicas comprometidas com um projeto emancipador, capazes de 

promover mudanças no quadro apresentado, e, nesse intuito a atuação do Estado, da 

Sociedade civil, dos Conselhos Tutelares, do Conselho Municipal de Educação, do 

Judiciário, do Ministério Público, das Unidades de Ensino e de outras instituições 

envolvidas com a garantia do direito à educação, e com a construção da cidadania 

tem uma importância fundamental nesse processo. (ROCHA, 2016).  
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Embora seja possível constatar que a autora apresenta a judicialização da educação no 

mesmo sentido já explicado neste trabalho (de submissão do conflito ao Poder Judiciário), 

chamou a atenção deste pesquisador que a dinâmica desenvolvida pelos atores sociais no 

chamado Programa Pró-Escola tenha sido no sentido de evitar a judicialização da educação, 

de modo a combater o abandono e a evasão escolar, bem como a reprovação de alunos.  

Para alcançar tais finalidades, os atores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do 

Conselho Tutelar e as autoridades da área da educação se mobilizam em procedimentos de 

sensibilização às famílias em relação ao direito à educação das crianças e adolescentes.  

Trata-se, portanto, “de atuação das instituições jurídicas que não remetem 

necessariamente a um processo de judicialização, mas que ainda assim realizam uma 

discussão jurídica sobre os conflitos e as relações sociais” (ASENSI, 2010, p. 45), o que, na 

interpretação do referido autor, “revela um movimento de juridicização da política e das 

relações sociais”.  

Neste esforço relacionado à construção da tipologia dos trabalhos posteriores à 

Plataforma Sucupira cujos autores autorizaram a divulgação e os títulos foram interpretados 

como inconclusivos em relação à judicialização, este pesquisador entende que o trabalho 

desenvolvido por Rocha (2016) está relacionado a um conjunto de procedimentos 

extrajudiciais no combate ao abandono escolar, à evasão escolar e a reprovação de alunos, o 

que remete à categoria “juridicização”, tal qual sustentado por Asensi (2010), no sentido de 

uma atuação visando a “desjudicialialização” da educação. Palavras-chave: Direito à 

Educação. Judicialização da Educação. Acesso e Permanência escolar. 

 

4.12 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E SUAS INTERFACES COM A REDE 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

O trabalho n.º 12, dissertação defendida por Pedrosa (2014) e intitulada “A 

judicialização da saúde mental e suas interfaces com a rede de atenção psicossocial”, teve por 

foco “as Redes de Saúde Mental de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS 

III), de São Vicente, na Baixada Santista, a partir do olhar de usuários judicializados”. O 

exame do título revela impertinência temática com esta pesquisa. 
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4.13 JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS À POLÍTICA 

MUNICIPAL E A EXIGIBILIDADE DE SEU DIREITO EM JUIZ DE FORA-MF 

 

O trabalho n.º 13, tese defendida por Oliveira, R. (2015) e intitulada “Judicialização da 

educação infantil: desafios à política municipal e a exigibilidade de seu direito em Juiz de 

Fora-MF”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

 

A declaração da Educação como um direito social, público e subjetivo, na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), bem como a criação de “remédios jurídicos” 

para a sua exigibilidade (DUARTE, 2009) fortaleceu a proximidade da relação entre 

Educação e Justiça, num processo que se compreende como o de Judicialização da 

Educação. De acordo com Cury & Ferreira (2009, p.3), a Judicialização da 

Educação ocorre a partir da “intervenção do Poder Judiciário nas questões 

educacionais em vista da proteção desse direito até mesmo para cumprir funções 

constitucionais do Ministério Público e outras instituições legitimadas”. Ainda de 

acordo com os autores, a provocação do Judiciário – seja pelo aluno e/ou 

responsável, pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou mesmo pelos Conselhos 

Tutelares – reflete um panorama no qual a garantia ao acesso a uma Educação de 

qualidade tem incitado o processo de Judicialização na esfera educacional. 

(OLIVEIRA, R., 2015, p. 17).  

 

Constata-se que o sentido da judicialização da educação é o empregado por Cury e 

Ferreira (2009). A autora faz referência expressa à CRFB/1988 e a possibilidade de se exigir 

do Estado ao ensino público de qualidade.  

 

A provocação do Poder Judiciário – seja pelo detentor do direito à Educação, seja 

pelos órgãos públicos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e os 

Conselhos Tutelares – é reflexo de uma nova realidade, na qual a garantia de acesso 

ao ensino público de qualidade tem sido um dos fatores responsáveis pela 

Judicialização na esfera educacional. (OLIVEIRA, R., 2015, p. 31).  

 

A nova realidade referida por Oliveira R., (2015, p.29-30) foi explicada a partir do 

exame do artigo 208 da CRFB/1988 e a declaração da educação como direito público 

subjetivo, o que criou a possibilidade de o indivíduo reivindicar o cumprimento do direito 

social à educação, podendo, junto a instituições como o Ministério Público, denunciar e 

impetrar ação contra o governo que esteja agindo inconstitucionalmente, exigindo a garantia 

do acesso, permanência e qualidade no ensino. Para tanto, a CRFB/1988 inovou, também, 

com a introdução de mecanismos disponíveis para a garantia desse direito, como o mandado 

de injunção; o mandado de segurança coletivo; e a ação civil pública – os chamados 

“remédios jurídicos”.  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

interpreta-se que a categoria judicialização é associada ao direito à educação infantil, no 
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contexto de sua exigibilidade em favor das crianças no município de Juiz de Fora-MG. 

Palavras-Chave utilizadas: Judicialização da Educação. Ministério Público. Conselhos 

Tutelares. Educação Infantil. 

 

4.14 O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRIANÇAS DO CAMPO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

O trabalho n.º 14, dissertação defendida por Furman (2016) e intitulada “O direito à 

educação infantil das crianças do campo na região metropolitana de Curitiba” não apresenta 

expressa referência à categoria judicialização no título. Faz expressa menção ao direito à 

educação infantil, o que por si não autoriza a conclusão de que exista conflito de interesses 

levados ao exame do Poder Judiciário. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em 

relação à judicialização.  

O trabalho não possui divulgação autorizada e o resumo não autoriza a interpretação 

de que esteja relacionado à judicialização.  

 

O acesso à Educação Infantil é um direito da criança, assegurado em lei e deve ser 

garantido pelo Estado, uma vez que, reconhecida como primeira etapa da educação 

básica, confirma-se o seu papel frente à formação integral das crianças. Nas duas 

últimas décadas, podemos afirmar que muito se avançou no entendimento sobre a 

relevância da Educação Infantil e em seu reconhecimento como direito. 

Especificamente acerca do direito à Educação Infantil das crianças residentes em 

áreas rurais, os debates e lutas em torno da construção de políticas públicas que 

assegurem o direito dessas crianças à educação com segurança, próxima de suas 

casas e vinculada à família e à comunidade, ancora-se na defesa política pela 

constituição de um campo vivo e ativo, que articule a educação institucionalizada 

com o saber familiar e comunitário. A análise da Educação Infantil do/no Campo 

como direito, deve conceber que esta é heterogênea, portanto, para garanti-la há que 

se considerar na construção de políticas públicas a priorização das especificidades da 

infância no campo e sua heterogeneidade. Nessa perspectiva, esta pesquisa busca 

mapear o acesso e a oferta de Educação Infantil e tenta compreender como se 

efetivam as políticas educacionais que visam garantir o direito à educação das 

crianças de zero a cinco anos de idade, moradoras em áreas rurais no contexto de 12 

municípios que fazem parte do Núcleo Urbano Central da Região Metropolitana de 

Curitiba-PR. 

 

Não foi possível examinar qual o sentido empregado em relação à judicialização da 

educação a partir das informações disponibilizadas. O conjunto das informações também não 

autoriza uma classificação em relação à judicialização da educação. Palavras-chave utilizadas: 

Educação Infantil. Educação infantil do Campo. Direito à Educação. Políticas Educacionais. 
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4.15 A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO – O OLHAR DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

O trabalho n.º 15, dissertação defendida por Maito (2017) e intitulada “A 

judicialização do direito à educação – o olhar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

O trabalho não possui divulgação autorizada, mas o resumo apresenta clara 

contextualização com foco no direito à educação e as relações escolares, bem como permite 

constatar os referenciais teóricos utilizados pela autora.  

 

O direito à Educação é visto, no Brasil, no conjunto dos direitos sociais, originalmente 

acolhido como direito de todos e dever do Estado. Frente a isso, apresentam-se as 

relações escolares que desaguam no Poder Judiciário por meio das crescentes 

intervenções judiciais que se firmam entre o direito e a Educação, contando também 

com a consequente mediação do Ministério Público nas questões educacionais. Neste 

trabalho, busca-se levantar hipóteses acerca do aumento considerável das demandas 

judiciais como estratégia de solução para se alcançar um dos principais direitos 

fundamentais do cidadão, previsto pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 

6º, 205 e 208, que é o direito à Educação. Ocorre que a judicialização da Educação 

representa a busca de mais e melhores instrumentos de defesa de direitos 

juridicamente protegidos, visto que o acesso à justiça passou a ser reconhecido como 

garantia do exercício da cidadania. Este estudo baseou-se em uma pesquisa 

documental nos arquivos eletrônicos disponibilizados pelo site do Tribunal de Justiça 

Sul-Riograndense, e, metodologicamente, balizou-se pela pesquisa qualitativa 

descritivo-interpretativa, objetivando investigar a discussão acerca da judicialização 

da Educação como estratégia de execução do Direito à Educação pública e analisar a 

literatura sobre o tema e as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa teve como base teórica os autores Cury 

(2008; 2010; 2016), Boaventura (1977; 1997; 1998; 1999) e DINIZ (1999). Conclui-

se com esta pesquisa que o Direito à Educação é garantido também pelo Poder 

Judiciário e afins, pois, para a concretização dos direitos sociais se dar por meio de 

políticas públicas, o grande desafio tem sido o de estabelecer mecanismos para 

garantir a exigibilidade e o controle judicial do seu cumprimento, em caso de ausência 

ou insuficiência das políticas adotadas. Uma das possibilidades de fazer valer esse 

direito é recorrer ao sistema de justiça, seja por meio da atuação do Poder Judiciário 

ou do Ministério Público e seus respectivos órgãos competentes. (MAITO, 2007). 

 

A autora se expressa “acerca da judicialização da Educação como estratégia de 

execução do Direito à Educação pública” (Maito, 2007). Ao mencionar a “busca de mais e 

melhores instrumentos de defesa de direitos juridicamente protegidos, visto que o acesso à 

justiça passou a ser reconhecido como garantia do exercício da cidadania”, bem como a 

análise das decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, fica claro o recorte de submissão dos conflitos de interesse relacionados à educação ao 

Poder Judiciário. Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria 
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judicialização é associada ao direito à educação pública. Palavras-Chave utilizadas: Gestão 

democrática. Judicialização. Legislação. Políticas educacionais. 

 

4.16 ACESSO E PERMANÊNCIA NA UFPR: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (2010 – 2014) 

 

O trabalho n.º 16, dissertação defendida por Souza (2016) e intitulada “Acesso e 

permanência na UFPR: uma análise da política de assistência estudantil (2010 – 2014)” não 

apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Logo, classifica-se o título 

como inconclusivo em relação à judicialização. Examinado, então, o resumo da dissertação:  

 

Este trabalho é o resultado do envolvimento da autora com o objeto de pesquisa, 

caracterizado como a política de assistência estudantil da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) para permanência do estudante de graduação no período de 2010 a 2014. A 

justificativa para o estudo se encontra na relevância da conquista histórica das políticas de 

reserva de vagas (cotas) na educação superior pública brasileira, que trouxeram algumas 

mudanças no perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das Instituições Federais 

de Ensino e, consequentemente, a necessidade de efetivação de políticas de assistência 

estudantil para permanência. Portanto, esta pesquisa apoia-se no entendimento que a 

educação superior é um importante espaço de efetivação da política educacional na medida 

em que se implementam políticas sociais de acesso e de permanência como forma de 

garantir a igualdade de oportunidades como princípio de justiça social. Como objetivo 

geral, a proposta é analisar a política de assistência estudantil para permanência do 

estudante na UFPR no período de 2010 a 2014, por meio da implementação da Resolução 

n.º 31/09 do Conselho de Planejamento e Administração da instituição. Para isso, 

corrobora-se o conceito de assistência estudantil, entendida como um mecanismo de 

efetivação do direito à educação superior pública, gratuita e de qualidade. As seguintes 

metodologias foram utilizadas: análise de documentos (leis, resoluções, relatórios, decretos, 

planos de ação), levantamento de dados a partir do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) do Governo Federal, levantamento de dados sobre o percurso histórico 

da política de reserva de vagas na educação superior brasileira e na UFPR, realização de 

entrevista e aplicação de questionário. No decorrer do trabalho, defendeu-se a ideia da 

democratização da educação superior, com base nos estudos de Trow (2005) sobre as fases 

que tratam da mudança de etapa no interior do Sistema de Educação: o “sistema de elite”, o 

“sistema de massa” e o “sistema de acesso universal”. A análise da política de assistência 

estudantil da UFPR no período de 2010 a 2014 foi conclusiva no sentido de afirmar que ela 

possibilita a oferta de melhores condições para que o aluno com fragilidade 

socioeconômica permaneça na instituição. No entanto, levando em consideração que a 

evasão na educação superior é uma problemática que possui várias facetas e determinantes, 

a efetivação da política de permanência necessita estar articulada a outras ações para 

potencializar a permanência do aluno. (SOUZA, 2016). 

 

 

Em seguida, passou-se ao exame do trabalho e não foi localizada nenhuma menção a 

categoria judicialização. Entretanto, ao se inserir a busca com a categoria “judiciário” 

constatou-se referência à decisão relacionada à política de cotas em exame.  
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A Lei Federal de Cotas representa uma conquista na perspectiva da democratização 

do acesso à educação superior pública e foi aprovada numa conjuntura de vitória dos 

movimentos que defendem a política de cotas para o ingresso nas universidades 

públicas. Somado a isso, o posicionamento do judiciário quanto à 

constitucionalidade das cotas raciais foi decisivo. A lei “procura fazer prevalecer, no 

âmbito educacional, o princípio da igualdade consagrado no artigo 206 da 

Constituição Federal de 1988” (SANTOS, 2012, p. 306). (SOUZA, 2016). 

 

Embora fosse possível interpretar o trabalho como fora do contexto de interesse desta 

pesquisa, interpreta-se como prejudicado para fins de investigação do sentido da categoria 

judicialização da educação, uma vez que não há qualquer referência expressa.  

Porém, no contexto de classificação nesta pesquisa, considerando a menção feita ao 

julgamento relacionado à constitucionalidade das cotas raciais, interpreta-se que a categoria 

judicialização está relacionada à política de cotas. O trabalho possui divulgação autorizada. 

Palavras-chave utilizadas: Democratização da educação superior. Política de assistência 

estudantil. Igualdade de oportunidades. Política educacional. 

 

4.17 OS EFEITOS DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA NAS POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR 

 

O trabalho n.º 17, dissertação defendida por Silva, E. (2016) e intitulada “Os efeitos da 

atuação do sistema de justiça nas políticas de educação infantil: estudo de caso no município 

de Araucária/PR” não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. 

Porém, a referência à atuação do sistema de justiça nas políticas de educação infantil autoriza 

a percepção de contextualização com o tema da pesquisa. 

O exame, então, foi realizado a partir do resumo e do trabalho disponibilizado no 

Catálogo de Teses e Dissertações.  

 

A legislação brasileira, a partir da Constituição Federal de 1988, colocou a educação 

infantil no rol dos direitos sociais, devendo o Estado formular e implementar 

políticas públicas para sua garantia. Quando sua oferta é irregular ou insuficiente, a 

legislação garante mecanismos para sua exigibilidade. A insuficiente oferta de vagas 

na educação infantil em Araucária/PR levou o Ministério Público, Defensoria 

Pública e Advocacia (Núcleo de Práticas Jurídicas e escritórios particulares) a 

atuarem na requisição judicial desse direito: em 2010, o Ministério Público 

ingressou com uma Ação Civil Pública requerendo 1.493 vagas para atender a fila 

de espera e, entre os anos de 2013 a 2015, ocorreram cerca de 4.700 pedidos 

individuais de vaga ingressados pela Defensoria Pública e Advocacia, todos 

julgados procedentes. O Ministério Público atuou, ainda, em 2015, judicialmente 

com uma Ação Civil Pública pela qualidade na oferta da educação infantil e, 

extrajudicialmente, com um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pelo 

município, no qual ficou acordado um cronograma para atendimento de 3.938 

crianças em fila de espera. Desse modo, esta dissertação tem por objetivo analisar os 

efeitos da atuação do Sistema de Justiça nas políticas de educação infantil em 
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Araucária/PR, entre os anos de 2010 e 2015. Nos encaminhamentos deste estudo de 

caso foram analisados processos judiciais e extrajudiciais, documentos do município 

de Araucária, dados estatísticos de acesso e de oferta da educação infantil e foram 

realizadas entrevistas com diferentes atores do Sistema de Justiça e do Poder 

Executivo. A atuação do Sistema de Justiça nas ações judiciais (coletivas e 

individuais) e extrajudiciais aponta para um cenário de ampla judicialização da 

educação infantil em Araucária, produzindo efeitos diretos e indiretos nas políticas 

de educação infantil. Os efeitos diretos relacionam-se ao aumento do número de 

alunos por turma, diminuição no valor do gasto/aluno por ano, alteração na política 

de fila de espera, assim como na elaboração de cronograma para ampliação da oferta 

de vagas com garantias de previsão orçamentária e oferta com qualidade. Dentre os 

efeitos indiretos, ocorre o efeito simbólico, pelo qual é rememorado o compromisso 

de oferta do direito, a necessidade de planejamento dessa oferta e, ainda, o 

entendimento de que é possível acionar a justiça para requerer direitos que não 

foram planejados pelo Poder Executivo ou que não são ofertados de modo 

satisfatório. (SILVA, E., 2016). 

 

Ao fazer a sua investigação sobre a categoria judicialização a partir de pesquisa 

bibliográfica, Silva E. (2016, p. 19) constatou que:  

 

O conjunto das pesquisas apresenta a atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJ-SP), do Ministério Público (MP) e do Supremo Tribunal Federal (STF) na 

defesa do direito à educação. Além do tema do acesso, outros estão em pauta nas 

decisões judiciais: permanência, gestão de recursos públicos, qualidade da educação, 

condições de funcionamento, organização do ambiente escolar, regulação estatal e 

contratação de professores temporários. 

Quando o tema é educação, a educação infantil destaca-se quantitativamente nas 

atuações do Sistema de Justiça, tendo por problemática central a requisição de vagas 

para a creche [...].   

 

Ao realizar o estudo de caso tendo como locus de sua investigação o município de 

Araucária, no Estado do Paraná, destacou que: 

 
A atuação do Poder Judiciário na política educacional em Araucária, [...], corrobora 

com o entendimento de Barroso (2009), de que a judicialização da educação ocorre 

pelo deslocamento de questões políticas e sociais, tradicionalmente centradas nos 

Poderes Legislativo e Executivo, que passam a ser discutidas pelo Poder Judiciário. 

E, ainda, este mesmo Judiciário analisa, julga e intervém nas questões educacionais 

para proteção do direito à educação (CURY; FERREIRA, 2009). (SILVA E., 2016, 

p. 23). 

 
 

A pesquisa realizada por Silva E. (2016) tanto apresenta dados que permitem verificar 

o contexto de judicialização (ou seja, com a provocação do Poder Judiciário) quanto pelo 

contexto de juridicização (tendo em vista a atuação extrajudicial de diferentes atores sociais), 

como apontado.  

 ‘ 
Nota-se, entretanto, que o Judiciário não agiu sozinho, mas atuou no caso em análise 

sob a intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. 

Portanto, para o caso em estudo, a judicialização envolveu o Sistema de Justiça de 

um modo mais amplo, fazendo-se necessário entender os efeitos dessa atuação para 

as políticas de educação infantil em Araucária. (SILVA E., 2016, p. 23).   
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Logo, em relação ao sentido da judicialização da educação, interpreta-se que nesta 

pesquisa está relacionado à atuação do sistema de justiça.  

Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização é 

associada ao direito à educação infantil, no contexto de sua exigibilidade em favor das 

crianças no município de Araucária-PR. Palavras-chave: Educação infantil. Políticas 

educacionais. Judicialização da educação. Direito à educação. 

 

4.18 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE CORTE ETÁRIO PARA INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL NO PARANÁ 

 

O trabalho n.º 18, dissertação defendida por Zander (2015) e intitulada “Judicialização 

da política de corte etário para ingresso no ensino fundamental no Paraná”, contém no título 

referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

 
Com a promulgação das leis 11.114/05 e 11.274/06 o ensino fundamental passou a 

ser obrigatório para as crianças com 6 anos de idade, aumentando 1 ano nesta etapa 

do ensino obrigatório e, portanto, totalizando 9 anos de duração. Segundo o 

Ministério de Educação, essa mudança tinha como intuito a ampliação do direito à 

educação, especialmente para crianças excluídas da escola pela não obrigatoriedade 

ou pela não existência de vagas suficientes na pré-escola. Com esta alteração, foi 

delegada aos sistemas de ensino autonomia para definir uma data de corte etário para 

o ingresso no ensino fundamental. No Paraná, o educando deveria completar 6 anos 

até 1º de março do ano letivo, fato este que ocasionou descontentamento por parte 

dos familiares, instituições privadas e Ministério Público, que ingressaram com 

ações judiciais, as quais obtiveram provimento, com raras exceções. (ZANDER, 

2015).  

 

 

A autora inicia sua análise fazendo referência ao termo “judicialização da política”. 

 

O termo “judicialização da política” ganhou alcunha no trabalho empírico de Tate e 

Vallinder (1995) realizado em diversos países com intuito de analisar a expansão do 

Poder Judiciário nas democracias contemporâneas. A expressão ganhou duas 

conotações: (a) a inserção das instituições judiciais e seus agentes na arena política; 

(b) a incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes 

(GOTTLIEB, 2011, p. 13)
32

. (ZANDER, 2015, p. 90). 

                                                 
32

 Na interpretação deste pesquisador, a interpretação de ZANDER (2015) dialoga com o sentido atribuído à 

judicialização da política como sendo a “introdução ou expansão de staff judicial ou de procedimentos judiciais 

no Executivo (como nos casos de tribunais e/ou juízes administrativos) e no Legislativo (como é caso das 

Comissões Parlamentares de Inquérito)” (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 114), bem como a interpretação como 

sendo a “incorporação de procedimentos judiciais por outras instituições (Shapiro 1995)” (GOTTLIEB, 2011, p. 

33). Embora a construção remeta para a possibilidade da judicialização como sendo a adoção de procedimentos 

judiciais no Executivo e no Legislativo, essa mesma construção pode ser aplicável em outras realidades, tais 

como em clubes sociais, igrejas, empresas e instituições de ensino. Em todos esses espaços seria necessário o 

respeito ao artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
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A referência à incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes 

sugere a possibilidade dessa moldura em outros espaços da sociedade
33

, dentre os quais, a 

escola seria um exemplo na interpretação deste pesquisador. 

A autora desenvolve seu trabalho abordando aspectos relacionados à judicialização da 

política, à judicialização dos direitos sociais e à judicialização da educação.  

No que se refere à judicialização da política no contexto da inserção das instituições 

judiciais e de seus agentes na arena política Zander (2015, p. 91) explica que para 

compreender melhor o fenômeno é possível a sua observação por intermédio “de duas 

perspectivas: a procedimentalista e a substancialista (GOTTLIEB, 2011)”. Destaca-se:  

 

Na primeira, alguns autores e cientistas políticos (CARVALHO; LEITÃO, 2010 e 

ARANTES, 1999) observaram que a judicialização teria o efeito de desestimular a 

face libertária e reivindicatória da cidadania social. Sendo assim, se a efetividade 

dos direitos sociais for subsumida ao campo do direito, conduzirá a uma cidadania 

passiva de clientes do Estado. [...] Nesse contexto encontram-se duas consequências, 

sendo a primeira que o cidadão torna-se sua versão judicial, qual seja a de sujeito de 

direitos, passivo perante as atuações do Estado. E a segunda, é que se corre o risco 

de que a criação de leis passe a ser elaborada não mais em sua origem - soberania 

popular - para as mãos de um grupo específico: os juízes. [...] 

Por outro lado, a perspectiva substancialista (CARVALHO; LEITÃO, 2010), 

compreende o fenômeno da judicialização como uma ampliação dos instrumentos 

judiciais, ou seja, uma arena pública capaz de propiciar a formação da opinião e o 

acesso do cidadão às instituições políticas. Dessa forma, poderia haver um aumento 

na incorporação de grupos excluídos no sistema, dando oportunidade para 

vocalização de suas demandas o que por consequência traria às jurisprudências uma 

agenda mais igualitária. 

Portanto, essa perspectiva considera que as novas relações entre direito e política, 

em especial pelas jurisprudências, são inevitáveis e favoráveis ao enriquecimento de 

princípios igualitários. O juiz é visto como intérprete do justo na prática social, 

aquele que declara como direito os princípios já admitidos socialmente. (ZANDER, 

2015, p. 91-92).  

 

                                                                                                                                                         
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 

(BRASIL, 1988). 
33

 Essa perspectiva foi apresentada por Gabriele Gottlieb em sua dissertação “Judicialização dos direitos sociais: 

As ações coletivas que demandam políticas públicas no foro central de Porto Alegre”: Já nos Estados Unidos, 

atualmente, os indicadores da expansão do poder judicial diversificaram-se, tomando por base a massificação das 

causas e matérias levadas às cortes ou a incorporação de procedimentos judiciais por outras instituições, 

seguindo o ritmo de mudanças e reorganização de seu tecido social (Shapiro, 1995)”. (GOTTLIEB, 2011, p. 25). 

“Precursora do estudo das relações políticas do Judiciário, a ciência política nos Estados Unidos há décadas vem 

discutindo o papel político assumido por sua Suprema Corte. Estudos atitudinais, fundamentados na escolha 

racional e na dependência de trajetória têm contribuído com a determinação dos elementos que levam os 

membros da Suprema Corte a decidir de uma maneira ou de outra. Atualmente, os estudos da expansão do poder 

judicial dos EUA diversificaram-se, tomando por base a massificação das causas e matérias levadas às cortes ou 

a incorporação de procedimentos judiciais por outras instituições (Shapiro 1995)” (GOTTLIEB, 2011, p. 33). “Já 

nos Estados Unidos, atualmente, os indicadores da expansão do poder judicial diversificaram-se, tomando por 

base a massificação das causas e matérias levadas às cortes ou a incorporação de procedimentos judiciais por 

outras instituições, seguindo o ritmo de mudanças e reorganização de seu tecido social (Shapiro, 1995)” 

(GOTTLIEB, 2011, p. 25). 
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Em relação à judicialização da educação a autora afirma que o acionamento do Poder 

Judiciário pode ocorrer por diferentes sujeitos (Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

Conselho Tutelar, o aluno, o responsável) em busca do acesso e da qualidade da educação.  

Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização é 

associada ao controle de políticas públicas educacionais (idade de corte para ingresso no 

ensino fundamental). Palavras-Chave utilizadas: Ensino fundamental de nove anos de 

duração. Judicialização da educação. Autonomia e articulação dos conselhos de educação. 

Política Educacional. 

 

4.19 CRECHE: DO DIREITO À EDUCAÇÃO À JUDICIALIZAÇÃO DA VAGA 

 

O trabalho n.º 19, tese defendida por Poloni (2017) e intitulada “Creche: do direito à 

educação à judicialização da vaga”, contém no título referência à categoria judicialização no 

contexto desta pesquisa. 

 

O direito à educação está presente nos textos legais, em especial, na Constituição 

Federal do Brasil de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996. No entanto, 

ainda há um significativo número de crianças, adolescentes e jovens, excluídos, total 

ou parcialmente da educação formal. Esse fato se torna mais presente na educação 

infantil, na faixa etária de zero a três anos de idade, isto é, na creche. Considerando 

que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que, além de ser um 

direito social, é um direito de todos, dever do Estado e da família, esta tese tem 

como objeto de estudo a análise e compreensão das razões do descompasso entre o 

texto legal e a realidade, na educação infantil, particularmente no contexto da 

creche, no município de Mauá, situação que contribui para a judicialização da 

educação nessa etapa da educação. (POLONI, 2017).  

 

 

Tendo por foco a questão da vaga em creche, a autora sustenta que “torna-se evidente 

um movimento que sai da esfera da educação em direção à esfera jurídica, objetivando a 

garantia de um direito, ou seja, de uma vaga numa escola pública municipal” (POLONI, 2017, 

p. 130).  

A autora segue a mesma linha de entendimento que a judicialização da educação 

envolve a transferência ao Poder Judiciário o processo decisório. “A judicialização da 

educação surge à medida que o direito à educação, previsto em lei, deixa de ser cumprido; 

bem como a ausência de políticas públicas que consolidem esse direito” (POLONI, 2017, p. 

133).  

Observa-se que o contexto em que autora sustenta sua percepção envolve, mais uma 

vez, a esfera política como já mencionado nesta tese. Neste sentido: 
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[...] a judicialização do  direito  à  educação  surge  quando  o  indivíduo  se sentido  

lesado  por  não  ver  o  seu  direito  à  educação  garantido  pelo  Poder  Público, 

“bate  as  portas”  do  Judiciário  para  fazer  valer  esse  direito  que  

obrigatoriamente deveria  ser  prestado  pelos  Poderes  Executivo  e  Legislativo.  

Ocorre, então,  o fenômeno da judicialização da política, em que o Poder Judiciário 

estará analisando e  julgando  questões  que  deveriam  “a  priori”  serem  discutidas  

e  efetivadas  pelos Poderes  Representativos,  mas  que  por  descaso  ou  até  

mesmo  por  inércia  destes, não  oferecem  a  devida  atenção,  bem  como  não  

realizam  as  políticas  públicas pretendidas  pela  sociedade  para  a  consolidação  

do  direito  social  à  educação. (MEDEIROS; RODRIGUES, 2014, p. 67).  

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

interpreta-se que a categoria judicialização é associada ao direito à educação infantil (vaga em 

creche). Palavras-Chave utilizadas: Direito à educação. Judicialização da educação. Educação 

infantil. Creche. Paulo Freire. 

 

4.20 VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE CASCAVEL/PR E A 

JUDICIALIZAÇÃO: CONSTATAÇÕES A APONTAMENTOS 

 

O trabalho n.º 20, dissertação defendida por Araujo Filho (2017) e intitulada 

“Violência nas escolas públicas de Cascavel/PR e a judicialização: constatações a 

apontamentos”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta 

pesquisa. 

 

Objeto de grande preocupação e de atenção por parte do Estado e de toda a 

sociedade, a violência na escola vem tomando proporções significativas, em especial 

na rede pública de ensino. Diante desse quadro, a judicialização tem se constituído 

como uma forma recorrente para o enfrentamento de algumas formas de violência 

escolar. Todavia, cabe nos questionarmos: Quais são os efeitos práticos e à eficácia 

(ou não) da judicialização da violência escolar? Quais são as impressões de alguns 

membros do Conselho Tutelar e da escola sobre levar os problemas de violência 

escolar ao Poder Judiciário?. (ARAUJO FILHO, 2017).  
 

 

O autor faz uso da categoria “judicialização” 51 vezes em sua dissertação. Porém, não 

há nas referências nenhuma obra em que, a partir do título, possa se entender de onde extrai 

sua percepção sobre o tema. Logo no início do trabalho afirma que “a escola, ao acionar o 

Conselho Tutelar, coloca os acontecimentos de violência mais graves em outro âmbito, não 

mais o pedagógico, mas a esfera do Poder Judiciário” (ARAUJO FILHO, 2017, p. 9). Essa 

associação entre o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário precisa ser interpretada no contexto 

do trabalho realizado para o mestrado em educação na Universidade Estadual do Oeste do 
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Paraná, ou seja, uma pesquisa em que foco esteve na violência nas escolas e na prática de atos 

infracionais.  

 

Assim, a judicialização tem se constituído como uma forma recorrente para o 

enfrentamento de algumas formas de violência escolar quando um problema, lide ou 

divergência entre as partes é levada a conhecimento do Poder Judiciário, ficando ao 

seu encargo apresentar uma solução ou promover uma mediação entre os envolvidos 

com o problema. (ARAUJO FILHO, 2017, p. 9).  

 

O autor explica os desdobramentos da prática de ato infracional por uma criança e por 

um adolescente. No primeiro caso, esclarece que compete ao Conselho Tutelar ter por foco as 

medidas de proteção. Quanto ocorre a prática por adolescente: 

 

O fato será encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, que levará a 

conhecimento do Promotor de Justiça, onde em processo na Vara da Infância e 

Juventude, poderá ser aplicada uma ou mais medidas socioeducativas, ou seja: 

nesses casos ocorrerá a judicialização do fato. 

Essa judicialização nada mais é do que o acesso à justiça em detrimento de um caso 

concreto que não foi possível ser resolvido entre as partes, ou então que foi 

determinado pela lei. 

No caso do adolescente infrator, toda vez que este comete a dita conduta delituosa, 

ocorrerá a judicialização do ato, ou seja, haverá um processo encaminhado para a 

Vara de Infância e Juventude, ficando o caso sujeito a uma decisão judicial; uma 

sentença. 

E nesses casos, busca-se com a judicialização tanto o cumprimento do que 

determina a base legal do ECA em relação a responsabilização do adolescente 

infrator, quanto também no tocante a conscientização deste em detrimento do ato 

praticado. (ARAUJO FILHO, 2017, p. 26).  

 

Observa-se que o sentido da judicialização da educação é ampliado, envolvendo outros 

sujeitos do sistema de justiça. 

Em sua dissertação o autor também faz referência à possibilidade da opção pela 

chamada justiça restaurativa.  

 

Trata-se de implementação de medidas que tem como objetivo tentar solucionar 

situações de conflito e violência, buscando reaproximação e consenso entre vítima, 

agressor, suas famílias e a sociedade envolvida tentativa de reparar os danos 

oriundos do ato violento. 

Esta prática não precisa ser realizada necessariamente por um Juiz, mas por um 

mediador que promoverá o encontro entre ofensor e ofendido, bem como pessoas 

ligadas a estes. Esse mediador, por exemplo, pode ser uma assistente social, 

psicóloga ou coordenadora pedagógica. 

A Justiça Restaurativa pode gerar a não judicialização do ato infracional, desde que 

promovido previamente o encontro e que seja restabelecida a ordem social, bem 

como a responsabilização do infrator e a reparação do dano, contudo que o resultado 

propicie uma segurança para a vítima. (ARAUJO FILHO, 2017, p. 50). 
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Na pesquisa realizada por Araujo Filho foram entrevistadas conselheiras responsáveis 

de cada Conselho Tutelar e diretores de vinte escolas públicas de Cascavel/PR, sendo dez 

diretores de escolas municipais e dez de escolas estaduais, tendo o autor destacado que:  

 

Na coleta de dados, em nenhuma das entrevistas se apontou ou se sugestionou o 

caminho da Justiça Restaurativa, sendo este instrumento ainda desconhecido por 

parte dos entrevistados (mormente pelo fato de ser uma novidade, uma vez que 

implementada em poucas cidades e ainda pouco difundida), onde estes ainda 

priorizam a judicialização, apesar de não ter percepções positivas sobre esta. 

(ARAUJO FILHO, 2017, p. 51).  

 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

interpreta-se que a categoria judicialização é associada à violência escolar. Palavras-Chave 

utilizadas: Violência escolar. Judicialização. Justiça restaurativa. Conselho tutelar. Diretores. 

 

4.21 JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO 

DO CONHECIMENTO E PERSPECTIVAS PARA A EXIGIBILIDADE DO DIREITO 

(2000-2010) 

 

O trabalho n.º 21, dissertação defendida por Pires (2017) e intitulada “Judicialização 

da educação no Brasil: tendências da produção do conhecimento e perspectivas para a 

exigibilidade do direito (2000-2010)”, contém no título referência à categoria judicialização 

no contexto desta pesquisa. 

A referida pesquisa também teve por foco a judicialização da educação e envolveu a 

produções acadêmicas dos programas de pós-graduação em educação no Brasil, no período de 

2000 a 2010. Logo, o primeiro ponto a ser destacado é que a pesquisa envolveu um período 

anterior a Plataforma Sucupira.  

A intenção inicial do autor era no sentido de “focar o levantamento apenas na base de 

dados da CAPES, mas se fez necessária à suplementação dos levantamentos através da 

plataforma da BDTB
34

” (PIRES, 2017).   

 

Inicialmente a intenção era, garantindo uma maior ampliação dos trabalhos 

analisados e máxima amplitude da discussão, sobretudo, porque se constatou no 

percurso que o Portal da CAPES sofreu algumas alterações no seu funcionamento, 

depois da atualização da Plataforma Sucupira. Em razão deste fato houve uma 

                                                 
34

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi concebida e é mantida pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) no âmbito do Programa da Biblioteca Digital 

Brasileira (BDB), com apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP), tendo o seu lançamento oficial no 

final do ano de 2002. Conferir em: https://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 21 mar. 2021.  
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restrição no acesso aos trabalhos, dispondo apenas de teses e dissertações referentes 

ao período 2013 - 2016 o que, sobremaneira, acabou por prejudicar o acesso às 

produções do período proposto. (PIRES, 2017, p. 23).  

 

 

Observa-se, portanto, que a contribuição de Pires (2017), assim como a de Gomes
35

 

(2019), tem por foco a judicialização enquanto fenômeno. Entretanto, impõe-se reiterar que 

ambas diferem do que se realiza nesta tese considerando os recortes efetuados pelos 

pesquisadores, embora se consigne o louvável esforço feito nos referidos trabalhos.  

A análise realizada pelo autor envolveu apenas cinco trabalhos, sendo quatro teses de 

doutorado e uma dissertação de mestrado, tendo Pires (2017, p. 25) percebido, no decorrer de 

sua pesquisa, que “cresce o interesse de estudar a temática, à medida que as demandas 

judiciais são também crescentes”. Noutra perspectiva, Gomes (2019, p. 24) buscou “explorar 

a temática da violência nos espaços escolares frente ao caminho da judicialização como uma 

resposta na mediação/resolução dos episódios de conflito”.  

Pires (2017, p. 23) também destacou “a diversidade de sentidos atribuídos ao termo 

Judicialização” e o crescente interesse da academia sobre o tema.   

 

A produção acadêmica descritora da judicialização, embora relativamente recente, 

aponta para um movimento de problematização crescente dessa temática no 

ordenamento brasileiro, por se tratar de um meio para efetivação de direitos 

individuais e coletivos. Inaugurou-se, dessa forma, no Poder Judiciário, uma nova 

relação com a educação, que se materializou e se materializa através de ações 

judiciais visando a sua garantia e efetividade. (PIRES, 2017, p. 27-28).  

 

O primeiro trabalho examinado por Pires foi a dissertação de Karina Melissa Cabral 

(2008) intitulada ‘A Justiciabilidade do Direito à Qualidade do Ensino Fundamental no 

Brasil’ e que não consta do levantamento feito nesta tese.  

O segundo trabalho analisado foi a dissertação de mestrado intitulada “O direito à 

educação: a atuação das promotorias de justiça e de defesa da educação do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios entre 2001 e 2007”, defendida por Denise Gisele Damasco 

(2008), trabalho n.º  43 desta tese. Segundo Pires (2017, p. 56-57) a autora: 

 

[...] compreendeu o Ministério Público como um dos atores de propulsão da 

judicialização dos conflitos, compreendendo a judicialização como um instrumento 

secundário utilizado quando os órgãos institucionais primários (Conselho Tutelar, 

Defensoria Pública, Ministério Público) não conseguem efetivar os direitos sociais 

pelos seus próprios atores. Para tanto, faz-se possível a judicialização da educação 

para garantir o acesso à educação, a permanência na escola com qualidade de ensino 

e a participação na sua gestão. 

                                                 
35

 Trabalho nº 7.  
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Percebe-se que a dissertação de Damasco (2008) é complementativa, pois acaba 

adicionando uma competência e responsabilidade ainda maior ao Poder Judiciário e 

ao Ministério Público (juridicização), demonstrando que as ações políticas e de 

gestão desenvolvidas pelo poder executivo não garantem meios e instrumentos para 

promoção de uma educação de qualidade. Todavia, deve-se fazer uma ressalva, pois 

ao passo que Damasco (2008) amplia esta competência, defende a possibilidade de 

que novos atores façam parte do diálogo jurídico educacional. 
 

O terceiro trabalho estudado foi o de autoria de Simone de Fátima Flach (2010). Trata-

se da tese de doutorado, não examinada nesta tese, defendida com o título “Direito à 

Educação e Ampliação da Escolaridade obrigatória em Ponta Grossa”. No trabalho a autora 

“define a possibilidade de um alinhamento dos posicionamentos do Poder Judiciário em 

percepções políticas governamentais, mitigando, de certo modo, o princípio da separação dos 

poderes, e fazendo às vezes de poder executivo e legislativo” (PIRES, 2017, p. 57).   

O foco da pesquisa de Flach (2010) esteve centrado na “intervenção do Poder 

Judiciário no conflito político-pedagógico de instituições de ensino que pretendiam a 

antecipação da obrigatoriedade do ensino para crianças com 6 anos incompletos, sendo uma 

prática constante nas escolas particulares” (PIRES, 2017, p. 57-58) e envolve recorte 

semelhante ao trabalho n.º  18 examinado nesta tese, dissertação defendida por Zander (2015) 

e intitulada “Judicialização da política de corte etário para ingresso no ensino fundamental no 

Paraná.” apresenta expressa referência no título, tendo pertinência temática com essa 

pesquisa. 

O quarto trabalho apreciado por Pires (2017) foi a tese de doutorado intitulada “O 

direito à educação de crianças e adolescentes: análise da atuação do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (1991-2008)”, que também não é examinada nesta tese, defendida por Adriana 

Aparecida Dragone Silveira no ano de 2010: 

 

[...] em que se aponta o Poder Judiciário como um instrumento capaz de ajudar na 

efetivação do direito à educação, mesmo que se perceba, segundo as decisões 

analisadas da lavra do Tribunal de Justiça de São Paulo, que boa parte dos 

desembargadores resista a decidir demandas que envolvam vertentes políticas e 

questões técnicas, sob o arguto da separação dos poderes. (PIRES, 2017, p. 57).  

 

Dos cinco trabalhos selecionados por Pires (2017) para exame apenas quatro foram 

efetivamente analisados, o que, segundo o autor, se justifica porque apenas quatro estavam 

disponíveis para a leitura.  
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A tese de doutorado de Silvio Lobo Filho
36

, da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul - UFMS, cujo título é ‘A judicialização como instrumento de efetividade do 

direito à Educação’ não se encontra acessível. Como a tese não estava disponível na 

plataforma de busca, procuramos acessar à produção no site hospedeiro da UFMS, 

porém sem êxito.(PIRES, 2017, p. 26). 

 

Observe-se que dos trabalhos analisados por Pires (2017) apenas um também é 

analisado nesta tese. Tal fato pode ser resultante dos critérios de busca utilizados pelo referido 

pesquisador e pelo autor desta tese, assim como os diferentes bancos de dados utilizados por 

cada um e os momentos da realização das pesquisas.  

Considerando ainda as contribuições de Gomes (2019) na perspectiva do direito, da 

educação e da psicologia, bem como trabalho de Pires (2017) ao examinar duas dissertações e 

duas teses, destaca-se a contribuição da presente pesquisa de doutoramento em educação, 

considerando o lapso temporal examinado neste trabalho a partir da categoria “judicialização” 

(1997/2019), quanto pela extensão contida no banco de dados utilizado, ou seja, o Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o 

que visa “trazer uma contribuição nova relativa ao tema abordado” (SEVERINO, 2016, p. 

235).  

No exame do trabalho de Pires (2017, p. 53) se encontra uma reflexão muito 

interessante sobre a vedação de outrora, no sentido de que o Poder Judiciário não examinasse 

questões atinentes à política.  

 

Em tempos passados se chegou a vedar qualquer tipo de judicialização de questões 

de ordem política. A Constituição Federal de 1934, no seu art. 68, continha os 

seguintes dizeres: “É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões 

exclusivamente políticas”, sobretudo por respeito ao princípio da separação dos 

poderes. 

Acontece que com a promulgação da CF/88 e, por conseguinte, o reconhecimento 

dos direitos sociais como fundamentais, sobretudo, através da categorização da 

educação como um direito público subjetivo, percebeu-se um interesse na 

judicialização de demandas educacionais, com o fim da exigibilidade. 

 

Sobre a vedação imposta pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1934, também é relevante destacar a mitigação das funções que na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 são do Supremo Tribunal Federal. Sobre tal aspecto, 

destaca-se a competência atribuída ao Senado Federal no art. 91, II para: “examinar, em 

confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e 

suspender a execução dos dispositivos ilegais” (BRASIL, 1934).  

                                                 
36

 Trabalho nº 2 desta tese. Observa-se a diferença dos títulos, sendo a lançada nesta tese correspondente ao que 

consta do Catálogo de Teses e Dissertações.  
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Pires também destaca a percepção de Adriana Dragone Silveira (2006), que na tese de 

doutorado intitulada “Direito à educação e o Ministério Público: uma análise da atuação de 

duas promotorias de justiça de infância e juventude do interior paulista”, destacou a tese de 

Romualdo Portela de Oliveira (1995) como pioneira ao pesquisar a efetivação do direito à 

educação e a intervenção do Poder Judiciário, no enfoque de garantir o acesso a vagas.  

 

De acordo com Silveira (2006), aqui no Brasil, destaca-se como pioneira a tese de 

doutorado em educação de Romualdo Portela de Oliveira, intitulada ‘Educação e 

Cidadania’, defendida no ano de 1995, na Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, que pesquisou a efetivação do direito à educação e a intervenção do 

Poder Judiciário, no enfoque de garantir o acesso a vagas. (PIRES, 2017, p. 53).  

 

O referido trabalho de Oliveira (1995) também não é examinado nesta tese. Mas, ao 

fazer este destaque anotado por Silveira (2006) na dissertação de Pires (2017), demonstra-se 

como, em diferentes perspectivas e momentos, a questão do Poder Judiciário intervir no 

contexto da política é estudada e problematizada. Pires sustentou o marco temporal de sua 

pesquisa (2000/2010) com a seguinte explicação: 

 

Esse marco temporal foi definido porque a judicialização da educação começou a ser 

pensada com vieses diferenciados, especialmente a partir da implantação da Emenda 

Constitucional n.º 14/1996 (que obriga uma subvinculação mínima das receitas para 

educação na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e para a 

valorização do magistério) e da promulgação da lei n.º 9.394/1996 (que institui as 

LDB) e, mormente, da tese de doutorado de Oliveira (1995), referência em 

judicialização da educação no Brasil, que, conforme já evidenciado, passou a 

perceber que a judicialização da educação também poderia ser estudada sob o 

escorço de assegurar a qualidade do ensino público. Dessa sorte, esse marco se torna 

significativamente interessante para o nosso trabalho, buscando compreender as 

linhas dialógicas de exigibilidades jurídicas desenvolvidas pelos pesquisadores ao 

longo de 10 anos, no fito de alcançar a efetivação do direito à educação, incluindo o 

acesso, as condições de oferta e a qualidade. (PIRES, 2017, p. 18). 
 

 

Pires (2017, p. 19) reconhece a existência de um amplo debate sobre a categoria 

judicialização, “trazendo diferentes terminologias e interpretações sobre o fenômeno” e se 

posiciona da seguinte maneira:  

 

Diante desse amplo espectro de interpretações e terminologias, nos inclinamos no 

sentido de compreender a judicialização como a atuação do Poder Judiciário no 

exame de demandas educacionais; e quanto à terminologia, percebemos mais 

adequado o uso da expressão judicialização, ora porque traduz com maior facilidade 

a atuação da seara judicial e perspectiva legal na efetivação do direito à educação; 

ora porque é uma categoria que nasce com essa terminologia, segundo Tate e 

Vallinder (1995), facilitando identificar melhor o fenômeno. (PIRES, 2017, p. 21).  
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Em relação à categoria reserva do possível Pires (2017, p. 21-22) se posiciona no 

sentido de que a limitação do direito à educação à condição financeira do Estado é uma 

negação ao cumprimento dos objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

 

Em relação à categoria reserva do possível, é importante destacar a centralidade que 

ela vem adquirindo, influenciado a literatura e obstacularizado, de certo modo, a 

competência do judiciário na apreciação de demandas educacionais, sob o arguto de 

que somente seria possível a efetivação do direito à educação sob os critérios 

materiais disponíveis ao Poder Público, sendo, inclusive, provável o exame de 

outros direitos e prioridades legais em detrimento da educação, mitigando o 

entendimento de que os direitos sociais seriam direitos fundamentais.  

 

Ora, limitar a efetivação dos direitos sociais, principalmente, o direito à educação 

em face das condições financeiras do Estado brasileiro é negar cumprimento aos 

objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito, desprezando a condição 

de cidadania alcançada pela coletividade, repudiando as conquistas sociais 

estabelecidas e os avanços legais. 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

interpreta-se a categoria judicialização enquanto fenômeno na área da educação. Palavras-

Chave utilizadas: Poder Judiciário, Judicialização, Direito à Educação, Reserva do Possível. 

 

4.22 A JUDICIALIZAÇÃO NA EXPANSÃO DAS VAGAS EM CRECHES: O DIÁLOGO 

ENTRE PODER JUDICIÁRIO E PODER EXECUTIVO 

 

O trabalho n.º 22, dissertação defendida por Rosario (2017) e intitulada “A 

judicialização na expansão das vagas em creches: o diálogo entre Poder Judiciário e Poder 

Executivo”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar o processo de judicialização das vagas em 

creches e o processo de diálogo entre o poder judiciário e executivo. Além disso 

buscou-se investigar como ocorreu o processo de judicialização de expansão de 

vagas nas creches da rede no município de São Paulo, a partir da sentença que 

condenou a Prefeitura de São Paulo a matricular 150 mil crianças em creches e pré-

escolas em 2013. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como campo de 

pesquisa o Município de São Paulo. As entrevistas ocorreram com quatro membros 

do Comitê de Monitoramento do Plano de Expansão de vagas em creches no 

Município de São Paulo. Os procedimentos utilizados foram as entrevistas 

semiestruturadas e a análise documental. A organização e análise dos dados 

pautaram-se em quatro eixos: 1) A judicialização na expansão das vagas na creche 

no município de São Paulo; 2) A mudança do padrão decisório do Supremo Tribunal 

Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo; 3) O Comitê de Monitoramento do 

Plano de Expansão; e 4) Os efeitos da ação civil pública que condenou o município 

de São Paulo a matricular 150 mil crianças na educação infantil. Constatou-se que a 

garantia do acesso dos bebês de 0 à 3 anos em creches, ainda não é universalizado e 

há uma proposição utilizada especialmente pelo poder executivo municipal de que o 

acesso a creche não é um direito público subjetivo, motivo pelo qual ocorreu no 

Município de São Paulo uma ampliação de ações civis junto ao Ministério Público e 
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Defensoria Pública para solicitação de vagas em creches, que culminou com a 

condenação do Município para inserir 150 mil crianças. A resposta do Município 

para cumprir a sentença, se deu através majoritariamente por meio do de creches 

conveniadas ou indiretas, o que suscita muitas preocupações com relação a 

qualidade e equidade do atendimento. Destacou-se como um elemento inovador e 

potente para democratizar a relação entre o poder executivo, judiciário e sociedade 

civil o papel do Comitê de Monitoramento do Plano de Expansão de vagas. Conclui 

que é necessário não somente um olhar quanto ao direito à vaga dos bebês, mas 

também é importante atentar para a qualidade do atendimento e em especial para o 

acolhimento de cerca de 75 mil bebês que foram inseridos nas creches como fruto da 

expansão judicializada nesses últimos três anos. (ROSARIO, 2017).  

 

A pesquisa realizada por Rosario (2017) aponta para o fato de que não há a garantia de 

acesso de bebês em creches não é um universalizado. Embora o tema venha sendo 

interpretado favoravelmente em demandas judiciais, a autora destaca posicionamento 

divergente.  

 

Em sentido contrário, Assis e Colares (2016) fazem a análise do parágrafo primeiro 

do art. 208 e descreve que “da leitura do parágrafo podemos identificar que existem 

duas características cumulativas que determinam qual educação é direito público 

subjetivo, quais sejam: ser obrigatório e gratuito”. (ASSIS; COLARES, 2016, p. 14) 

Assim, a autora afirma que a creche, enquanto parte da educação infantil não está 

contemplada pelo direito público subjetivo, porque não faz parte da educação básica 

gratuita, sendo estas características necessárias à determinação do que venha a ser o 

direito público subjetivo. Contudo a autora também enfatiza que isto não significa 

que a inserção das crianças na creche não é um direito. (ROSARIO, 2017, p. 45). 

 

 

 

Rosario (2017, p. 46) sustenta que a educação infantil embora conste da CRFB/1988 

como um direito, a ausência de “universalização dessa etapa de atendimento tem provocado 

ações individuais e coletivas de famílias requerendo vaga para seus filhos, configurando em 

um cenário crescente de judicialização na educação infantil (Silveira, 2011; Corrêa, 2014; 

Oliveira, 2015; Cury e Ferreira, 2009)”. 

A autora explica a categoria judicialização como sendo “a intervenção do Poder 

Judiciário para proteção e cumprimento das questões educacionais, interferindo dessa forma 

nas funções constitucionais do poder público e executivo” (ROSARIO, 2017, p. 46-47). 

A autora recorre ao artigo Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade 

Democrática, de Luís Roberto Barroso, para explicar o significado da categoria em exame 

nesta tese.  

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social 

estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 

tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em 

geral. (BARROSO, 2012, p. 24).  
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Barroso (2012) aponta como causas da judicialização, no contexto brasileiro, a 

redemocratização do país, a constitucionalização abrangente e o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil.  

 

A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que teve 

como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas 

décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário deixou de ser 

um departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder 

político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os 

outros Poderes. 

[...] 

A segunda causa foi a constitucionalização abrangente, que trouxe para a 

Constituição inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político 

majoritário e para a legislação ordinária. 

[...] 

A terceira e última causa da judicialização, a ser examinada aqui, é o sistema 

brasileiro de controle de constitucionalidade, um dos mais abrangentes do mundo. 

(BARROSO, 2012, p. 24). 

 

O ativismo judicial é outra categoria já mencionada nesta tese, por ocasião da análise 

do trabalho n.º  1, que também é tratada por Barroso (2012, p. 25) em seu artigo, inicialmente 

dizendo: “A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, 

frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, 

pelas mesmas causas imediatas”.  

O autor interpreta que a judicialização decorre do modelo constitucional implantado 

em nosso país “e não um exercício deliberado de vontade política” (BARROSO, 2012, p. 25). 

Nos exemplos
37

 que ele utiliza em seu artigo, destaca que “o Supremo Tribunal Federal foi 

provocado a se manifestar e o fez nos limites dos pedidos formulados. O Tribunal não tinha a 

alternativa de conhecer ou não as ações, de se pronunciar ou não sobre o seu mérito, uma vez 

preenchidos os requisitos de cabimento” (BARROSO, 2012, p.25).  

Nesta toada, o que ocorreu foi apenas o cumprimento do papel constitucional 

reservado ao STF, sem que se possa alegar, em desfavor dos ministros, uma ambição ou 

                                                 
37

 Ao se lançar o olhar para trás, pode-se constatar que a tendência não é nova e é crescente. Nos últimos anos, o 

STF pronunciou-se ou iniciou a discussão em temas como: a) Políticas governamentais, envolvendo a 

constitucionalidade de aspectos centrais da Reforma da Previdência (contribuição de inativos) e da Reforma do 

Judiciário (criação do Conselho Nacional de Justiça); b) Relações entre Poderes, com a determinação dos limites 

legítimos de atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito (como quebras de sigilos e decretação de prisão) 

e do papel do Ministério Público na investigação criminal; c) Direitos fundamentais, incluindo limites à 

liberdade de expressão no caso de racismo (Caso Ellwanger) e a possibilidade de progressão de regime para os 

condenados pela prática de crimes hediondos. Deve se mencionar, ainda, a importante virada da jurisprudência 

no tocante ao mandado de injunção, em caso no qual se determinou a aplicação do regime jurídico das greves no 

setor privado àquelas que ocorram no serviço público. (BARROSO, 2012, p. 25).   
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pretensão “de criar um modelo juriscêntrico, de hegemonia judicial” (BARROSO, 2012, p. 

25).  

Da obra Judicialização de políticas públicas para a educação infantil, se extrai uma 

reflexão quanto à necessidade de se compreender que embora “a palavra judicialização não 

esteja presente nos dicionários de referência, o termo é largamente empregado e consagrado 

no meio jurídico brasileiro, seja nas Cortes Judiciais, seja no espectro doutrinário” (VICTOR, 

2011, p. 11apud ROSARIO, 2017, p. 48). 

Ainda em relação ao ativismo judicial, Barroso (2012, p. 25) sustenta que este “é uma 

atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo 

o seu sentido e alcance”. Ao problematizar que o contexto em que o ativismo toma corpo e 

destacar que este se instala em situações de retração do Poder Legislativo, sustenta:  

 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 

manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: a) a aplicação direta da 

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário; b) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em 

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; c) a 

imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria 

de políticas públicas. (BARROSO, 2012, p. 25-26).  

 

Entretanto, também é importante destacar, em relação ao tema ativismo judicial, que 

Barroso (2012, p. 27) anota objeções à crescente intervenção judicial na vida brasileira, 

ressalvando que “nenhuma delas infirma a importância de tal atuação, mas todas merecem 

consideração séria. As críticas se concentram nos riscos para a legitimidade democrática, na 

politização indevida da justiça e nos limites da capacidade institucional do Judiciário”. 

Por fim, observa-se que na dissertação em exame também se consigna uma 

preocupação quanto a qualidade do atendimento relacionado a vaga disponibilizada por ordem 

judicial.  

 

Conclui que é necessário não somente um olhar quanto ao direito à vaga dos bebês, 

mas também é importante atentar para a qualidade do atendimento e em especial 

para o acolhimento de cerca de 75 mil bebês que foram inseridos nas creches como 

fruto da expansão judicializada nesses últimos três anos. (ROSARIO, 2017).  

 

Tal conclusão segue a mesma linha de preocupação quanto à qualidade, já 

mencionadas por Oliveira, E. (2019)
38

e Joshi (2018)
39

. O trabalho de Rosario (2017) possui 

                                                 
38

 Trabalho nº 1 examinado nesta tese. 
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divulgação autorizada
40

 e para fins de classificação nesta pesquisa relaciona-se a 

judicialização com o direito à educação infantil (vaga em creche). Palavras chaves utilizadas: 

Judicialização nas Creches. Expansão de vagas nas Creches. Diálogo entre o Poder Judiciário 

e Executivo.  

 

4.23 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES ESCOLARES: UM ESTUDO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE PROFESSORES 

 

O trabalho n.º23, dissertação defendida por TIBÉRIO (2011) e intitulada “A 

judicialização das relações escolares: um estudo sobre a produção de professores”, contém no 

título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

Entretanto, ressalva-se que consta como TAPS e que o Catálogo de Teses e 

Dissertações não apresenta informações complementares. Não foi possível examinar qual o 

sentido empregado em relação à judicialização da educação a partir das informações 

disponibilizadas. Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria 

judicialização é associada as relação escolares (professores).  

 

4.24 O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA VIA JUDICIAL EM MATO GROSSO 

DO SUL: INGRESSO OBLÍQUO 

 

O trabalho n.º 24, dissertação defendida por Moreira, A. (2015) e intitulada “O acesso 

à educação superior pela via judicial em Mato Grosso do Sul: ingresso oblíquo” não apresenta 

expressa referência à categoria judicialização no título. É no contexto do acesso à educação 

superior pela via judicial que se depreende a pertinência temática com esta pesquisa. 

 

A presente pesquisa se insere na temática das políticas públicas educacionais de 

acesso à educação superior, focalizando a situação do ingresso proporcionado pela 

via judicial. Seu objetivo geral é analisar as decisões judiciais que versam sobre o 

acesso à educação superior em Mato Grosso do Sul no período de 2009 a 2014. 

Consideram-se, para tanto, as demandas judiciais para concessão de Certificação em 

nível de ensino médio com base na nota obtida pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), solicitadas com o intuito de viabilizar o ingresso na educação 

superior. 

 

                                                                                                                                                         
39

 Trabalho nº 3 examinado nesta tese. 
40

 Ressalva-se que o arquivo constante no Catálogo de Teses e Dissertações está incompleto, não contendo a 

parte pré-textual.  
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Moreira, A. (2015, p. 17) elege a categoria judicialização em seu trabalho, de modo a 

também buscar o entendimento sobre seu significado.  

A escolha da palavra “judicialização” se justifica pelo seu amplo uso nos estudos 

acerca do novo papel exercido pelo poder judiciário a partir da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que trouxe um texto mais principiológico, de via não 

político-ideológica para efetivação de direitos de obrigatória prestação estatal 

inscritos constitucionalmente, principalmente aqueles considerados direitos 

fundamentais (MELLO; MEIRELLES, 2010; MACIEL; KOERNER, 2002; 

OLIVEIRA, 2013; LOUREIRO, 2014). O conceito foi se consolidando ao longo do 

desenvolvimento de estudos sobre o tema, mas suas origens podem ser apontadas no 

projeto de C. N. Tate e T. Vallinder, de 1995, tendo aparecido no Brasil pelas mãos 

de Luis Werneck Vianna et allii, na obra A judicialização da política e das relações 

sociais no Brasil, de 1999 (CARVALHO, 2004; MACIEL; KOERNER, 2002). 

 

A referência ao trabalho de Maciel e Koerner (2002), intitulado Sentidos da 

judicialização da política: duas análises, nos levou a seguinte explicação sobre o tema: 

 

A expressão passou a compor o repertório da ciência social e do direito a partir do 

projeto de C. N. Tate e T. Vallinder (1996), em que foram formuladas de linhas de 

análise comuns para a pesquisa empírica comparada do Poder Judiciário em 

diferentes países. “Judicialização da política” e “politização da justiça” seriam 

expressões correlatas, que indicariam os efeitos da expansão do Poder Judiciário no 

processo decisório das democracias contemporâneas. Judicializar a política, segundo 

esses autores, é valer-se dos métodos típicos da decisão judicial na resolução de 

disputas e demandas nas arenas políticas em dois contextos. O primeiro resultaria da 

ampliação das áreas de atuação dos tribunais pela via do poder de revisão judicial de 

ações legislativas e executivas, baseado na constitucionalização de direitos e dos 

mecanismos de checks and balances. O segundo contexto, mais difuso, seria 

constituído pela introdução ou expansão de staff judicial ou de procedimentos 

judiciais no Executivo (como nos casos de tribunais e/ou juízes administrativos) e no 

Legislativo (como é caso das Comissões Parlamentares de Inquérito). (MACIEL; 

KOERNER, 2002, p. 114). 

 

 

A maior parte dos trabalhos examinados até o momento revela o uso comum da 

categoria judicialização no contexto de submissão dos conflitos de interesse ao Poder 

Judiciário, inclusive na seara das políticas educacionais. Porém, seguindo a linha de exposição 

de Maciel e Koerner, teremos duas ideias para considerar: a da política judicializada e da 

judicialização da política, envolvendo diferentes dimensões relacionadas ao exercício das 

funções judiciais.  

 

Se na idéia da política judicializada estão em evidência modelos diferenciais de 

decisão, a noção de politização da justiça destaca os valores e preferências políticas 

dos atores judiciais como condição e efeito da expansão do poder das Cortes. A 

judicialização da política requer que operadores da lei prefiram participar da policy-

making a deixá-la ao critério de políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela 

própria implicaria papel político mais positivo da decisão judicial do que aquele 

envolvido em uma não decisão. Daí que a idéia de judicialização envolve tanto a 

dimensão procedimental quanto substantiva do exercício das funções judiciais. 

(MACIEL; KOERNER, 2002, p. 114).  
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Maciel e Koerner (2002, p. 115) empreendem um esforço de realizar um pequeno 

balanço dos sentidos empregados à categoria judicialização, ressalvando que não há da parte 

deles a pretensão de um levantamento exaustivo. Destaca-se o emprego da categoria por parte 

dos juristas. 

 

Os juristas usam o termo judicialização para se referirem à obrigação legal de que 

um determinado tema seja apreciado judicialmente. Próximo a esse sentido, mas já 

com caráter normativo, afirma-se que judicialização é o ingresso em juízo de 

determinada causa, que indicaria certa preferência do autor por esse tipo de via. 

Refere-se a decisões particulares de tribunais, cujo conteúdo o analista consideraria 

político, ou referente a decisões privadas dos cidadãos (como questões de família).  

 

 

Noutra perspectiva, que envolve outro interesse desta investigação de doutoramento e 

relacionada à verificação se ocorreu o crescimento das demandas relacionadas à educação e 

submetidas ao Poder Judiciário a partir da Carta Política de 1988, “a expressão recebe um 

sentido de processo social e político, quando é usada para se referir à expansão do âmbito 

qualitativo de atuação do sistema judicial, do caráter dos procedimentos de que dispõem e, 

ainda aumento do número de processos nos tribunais” (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 115-

116). 

Em sua dissertação, Moreira, A. (2015, p. 45) afirma que “judicialização não está 

adstrita às demandas de direitos sociais, mas é amplamente utilizada individual ou 

coletivamente, como um caminho mais seguro para sua efetivação”. “No sentido 

constitucional, a judicialização refere-se ao novo estatuto dos direitos fundamentais e à 

superação do modelo da separação dos poderes do Estado, que levaria à ampliação dos 

poderes de intervenção dos tribunais na política” (MACIEL; KOERNER, 2002, p. 117). 

O trabalho de Moreira, A. (2015) possui divulgação autorizada e para fins de 

classificação nesta pesquisa relaciona-se com a concessão de Certificação em nível de ensino 

médio com base na nota obtida pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Palavras 

chaves utilizadas: Direito à Educação Superior. Judicialização de Política Educacional. 

Certificação em nível de Ensino Médio. 
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4.25 OS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO CONTEXTO 

PARANAENSE 

 

O trabalho n.º 25, dissertação defendida por Feldman (2017) e intitulada “Os termos 

de ajustamento de conduta para efetivação do direito à educação infantil: considerações a 

partir do contexto paranaense” não apresenta expressa referência à categoria judicialização no 

título. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização.  

O exame, então, foi realizado a partir do resumo e do trabalho disponibilizados no 

Catálogo de Teses e Dissertações.  

 

A presente dissertação tem como objetivo compreender de que modo a atuação do 

Ministério Público pela via do Termo de Ajustamento de Conduta incide na 

efetivação do direito à Educação Infantil no estado do Paraná. Para tanto, traça um 

cenário dos Termos de Ajustamento de Conduta, a partir do qual se fez uma análise 

do conteúdo de tais instrumentos, bem como uma discussão sobre possíveis causas e 

efeitos do firmamento destes. Visando aprofundar tal discussão, empreende se um 

estudo de caso do município de Telêmaco Borba, que apresentou o firmamento de 

três Termos de Ajustamento de Conduta entre 2008 e 2013. Como pano de fundo 

para tal análise, é feito um diálogo com parte da teoria existente sobre o Ministério 

Público e sua posição em relação ao Estado e à sociedade brasileira. Também são 

discutidas as vias de garantia e exigibilidade do direito à educação e a constituição 

do Ministério Público como agente central na defesa dos interesses transindividuais, 

dispondo de poderes e instrumentos diversos nos âmbitos judiciais e extrajudiciais, 

com a possibilidade de incidir no processo de formulação e efetivação das políticas 

públicas de modo geral e, em específico, das políticas educacionais. No caso do 

estado do Paraná, o presente trabalho permite conhecer um cenário significativo de 

atuação extrajudicial em torno da temática do direito à Educação Infantil, vinculada 

ao projeto estratégico realizado pela instituição, com vistas ao cumprimento do 

previsto da Emenda Constitucional 59/2009, bem como no Plano Nacional de 

Educação (2014 2024). Tal projeto parece induzir tal atuação, em termos do 

conteúdo dos instrumentos firmados, bem como de seus pedidos centrais, sendo 

questionável sua adequação aos contextos de firmamento. Já no contexto de 

Telêmaco Borba, parece haver, pelo discurso de atores envolvidos, um processo de 

firmamento de um Termo de Ajustamento de Conduta que dialoga com a realidade 

municipal. Também se percebe uma gradual ampliação do atendimento na etapa, 

ainda que reste em aberto se tal avanço se deve à atuação do Ministério Público. 

(FELDMAN, 2017). 

 

Na dissertação em exame, Feldman (2017, p. 22) contextualiza que as questões 

suscitadas em seu trabalho não serão respondidas de modo definitivo, esclarecendo “tratar se 

de problemática recente e parcamente analisada”. A autora esclarece a obtenção de dados 

examinados em seu trabalho a partir da inserção deste em projeto de pesquisa mais amplo 

denominado “Efeitos da atuação do sistema de justiça no direito à Educação Infantil: um 
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estudo da judicialização da política educacional em três estados brasileiros”, coordenado por 

Adriana Aparecida Dragone Silveira
41

.  

A ressalva de Feldman (2017, p. 19) tanto é importante no sentido do reconhecimento 

de que sua pesquisa está inserida em uma construção coletiva de um conhecimento, quanto 

por expressar o sentido e alcance da categoria judicialização, uma vez que, sobre tais pontos, 

a autora: 

 

Tais respostas serão alcançadas pela construção coletiva de um conhecimento sobre 

a temática (LUNA, 1997), o que se entende que está sendo empreendido, em partes, 

a partir do projeto de pesquisa no qual esta dissertação se encontra inserida. Tal 

projeto, ainda, encontra se inserido no campo de pesquisa em políticas educacionais, 

entre aqueles que voltam seu olhar à exigibilidade do direito à educação por meio do 

sistema de justiça. 

Nesse âmbito estão pesquisas que se voltam para o processo mais estrito de 

judicialização da educação, compreendida como o posicionamento de conflitos 

educacionais pela via judicial. Existe ainda a compreensão, compartilhada no 

presente trabalho, de que o processo de judicialização não se restringe a medidas 

judiciais, mas que também pode ser compreendido de modo mais amplo como o 

deslocamento de questões tradicionalmente discutidas no âmbito dos poderes eleitos 

para a esfera do Judiciário (BARROSO, 2009) e do sistema de justiça como um todo 

(SILVEIRA, 2015), o que inclui o MP, que não exerce diretamente papel 

jurisdicional, mas é essencial a essa função e vem se consolidando como ator 

político relevante (ARANTES, 1999; SADEK, 2009a), com papel ativo nos debates 

educacionais seja pela via judicial ou extrajudicial.  

 

A judicialização, na linha de raciocínio construída por Feldman, não envolve apenas as 

medidas judiciais, mas também do sistema de justiça.  

Como visto, o trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta 

pesquisa a categoria judicialização é associada ao direito à educação no contexto do papel do 

Ministério Público em relação a sua exigibilidade. Palavras chaves utilizadas: Ministério 

Público. Educação Infantil. Direito à Educação. Políticas Educacionais. Termo de 

Ajustamento de Conduta. Judicialização da Política. Sistema de Justiça. 

  

                                                 
41

 Em nota de rodapé a autora esclarece: “Tal pesquisa é coordenada também pelo professor Salomão Barros 

Ximenes (UFABC), juntamente das professoras Vanessa Elias de Oliveira (UFABC), Silvia Helena Vieira Cruz 

(UFC) e Nadja Furtado Bortolotti (CEDECA-CE), além dos alunos de pós-graduação da Universidade Federal 

do Paraná Edina Pischaraka Itack Dias da Silva, Barbara Cristina Haunauer Taporosky, Lusiane Ferreira 

Gonçalves, Soeli Terezinha Pereira e a autora desta pesquisa” (FELDMAN, 2017, p. 19). Em consulta ao 

Currículo Lattes da pesquisadora Adriana Aparecida Dragone Silveira observa-se que a pesquisa realizada no 

período de 2015/2019 contou com a participação de 5 alunos da graduação e 7 alunos de mestrado acadêmico, 

incluindo a autora da dissertação em exame, Marina Feldman.  
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4.26 O CONTROLE JUDICIAL DA QUALIDADE DA OFERTA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UM ESTUDO DAS AÇÕES COLETIVAS NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

DO BRASIL (2005-2016) 

 

O trabalho n.º 26, dissertação defendida por Taporosky (2017) e intitulada “O controle 

judicial da qualidade da oferta da educação infantil: um estudo das ações coletivas nos 

tribunais de justiça do Brasil (2005-2016)” não apresenta expressa referência à categoria 

judicialização no título. É no contexto do controle judicial da qualidade da oferta da educação 

infantil que se depreende a pertinência temática com esta pesquisa. 

Taporosky (2017) examina as categorias justiciabilidade e judicialização.  

Em relação à justiciabilidade, já examinada no trabalho n.º 1 desta tese, “refere-se à 

possibilidade de o indivíduo exigir perante o Poder Judiciário o cumprimento de um direito, 

quando é violado pelo Estado” (TAPOROSKY, 2017, p. 32).  

A autora se alinha ao posicionamento de que os direitos sociais são dotados de 

justiciabilidade e alcança, portanto, o direito à educação. Sustenta-se no trabalho em exame 

que a questão dos direitos sociais não se exaure na perspectiva da oferta do direito pelo 

Estado, mas também quando ocorre oferta de forma desigual.  

 

A justiciabilidade dos direitos sociais não se configura apenas quando os mesmos 

não são ofertados pelo Estado, mas também quando sua oferta se dá de forma 

desigual (ABRAMOVICH, 2005). Isso porque, se é por meio dos direitos sociais 

que se pretende alcançar a justiça social (CARVALHO, 2002), geral e distributiva 

(LOPES, 2002), o seu atendimento parcial muitas vezes gera mais desigualdade, 

“por assegurar o direito de forma discriminatória” (ABRAMOVICH, 2005, p. 202). 

Afinal, o Judiciário é o Poder encarregado “de fazer com que os preceitos da 

igualdade estabelecidos formalmente prevaleçam na realidade concreta” (SADEK, 

2013, p. 10), motivo pelo qual devem ser levados ao seu conhecimento não apenas 

os casos em que não há a oferta dos direitos sociais, mas também quando essa oferta 

se dá parcialmente e de forma discriminatória. (Taporosky, 2017, p. 33-34).  

 

No que se refere à judicialização, a autora inicialmente contextualiza a possibilidade 

de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas realizadas ou não pelo Poder 

Executivo. Observe-se que a autora também faz referência à possibilidade de interferência do 

sistema de justiça e não apenas do Poder Judiciário. 

 

Quando essa interferência por atores do sistema de justiça acaba modificando a 

política pública, ou deslocando as discussões a seu respeito para essa esfera, ocorre 

o fenômeno da judicialização (TATE; VALLINDER, 1995; BARROSO, 2009; 

SILVEIRA, 2013; SOUSA SANTOS, 2011). (Taporosky, 2017, p. 50). 
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Porém em outro momento de sua dissertação “parte do pressuposto do pressuposto que 

a judicialização é o deslocamento das decisões tomadas tradicionalmente pelos Poderes 

eleitos para o Poder Judiciário (TATE; VALLINDER, 1995; BARROSO, 2009; SILVEIRA, 

2013) [...]” (TAPOROSKY, 2017, p. 174). Observa-se, assim, uma modificação quanto ao 

sentido da categoria judicialização, inclusive quanto aos sujeitos envolvidos no processo.  

 

Como afirmamos, o sistema de justiça é mais amplo do que o poder judiciário. A 

rigor, o juiz é apenas uma peça de um todo maior. O sistema de justiça envolve 

diferentes agentes: o advogado, pago ou dativo; o delegado de polícia; funcionários 

de cartório; o promotor público e, por fim, o juiz. (SADEK, 2010, p. 9-10). 

 

Em relação Ministério Público, especialmente, já observamos em diferentes trabalhos 

examinados nesta tese referências a sua atuação, embora a contextualização tanto se 

desenvolva a partir da categoria judicialização (FELDMAN, 2017; DAMASCO, 2008; 

PIRES, 2017) quanto da categoria juridicização (ASENSI, 2010). 

Em relação ao raio de ação do Ministério Público, Sadek (2010, p. 109) apresenta a 

seguinte reflexão sobre a contribuição do órgão para a “politização da justiça” ou 

“judicialização da política”.  

 

A grande questão do ponto de vista do potencial raio de ação do MP é que a 

concepção desses interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos é muito 

ampla e pouco regulamentada do ponto de vista legal. Vai desde o direito à escola, à 

saúde até a proteção do meio ambiente, sem que, contudo, exista uma legislação 

infraconstitucional disciplinando todos os seus aspectos. 

Essa amplitude, somada à falta de regulamentação, permite que o Ministério Público 

atue em questões tradicionalmente reservadas aos agentes políticos. Ou seja, há, ou 

poderia haver, em caso de empenho, uma espécie de “substituição” dos 

representantes eleitos pelos representantes ligados ao Ministério Público e 

legitimados por outros mecanismos que não os eleitorais. Neste sentido, a instituição 

se utiliza (identificando que há espaço para atuar), e contribui (selecionando as mais 

diversas questões) para a “politização da justiça” ou “judicialização da política”. 
 

Por fim, destaco a interpretação de Taporosky (2017, p. 174-175) no sentido de que o 

deslocamento das decisões tomadas tradicionalmente pelos Poderes eleitos para o Poder 

Judiciário e este, na aplicação das previsões legais, o faça sem “que haja deslocamento de 

decisões políticas para esse poder, não se configuraria como judicialização (SOUSA 

SANTOS, 2011)”. 

A reflexão de Taparosky nos parece relacionada ao sustentado por Boaventura de 

Souza Santos na obra Para uma revolução democrática da justiça: “Defendo que há 

judicialização da política sempre que os tribunais, no desempenho normal das suas funções, 
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afetam de modo significativo as condições da ação política” (SANTOS, 2011, p. 17). Porém, 

a análise da contribuição teórica de Boaventura de Sousa Santos nos indica caminho diverso, 

uma vez que embora: 

 

[...] concorde qualificar o fenômeno pelo efeito político do ato jurídico como 

proposto acima, abre variante teórica que não se encaixa na proposta do presente 

estudo: primeiro, ao vislumbrar que a judicialização da política conduziria à 

politização da justiça; segundo, por classificá-la em dois níveis. O primeiro nível, 

dito de baixa intensidade, quando membros isolados da classe política são 

investigados e eventualmente julgados por atividades criminosas que podem ter ou 

não a ver com o poder ou a função que a sua posição social destacada lhes confere; 

outra dita de alta intensidade, quando parte da classe política, não podendo resolver 

a luta pelo poder pelos mecanismos habituais do sistema político, transfere para os 

tribunais os seus conflitos internos através de denúncias cruzadas, quase sempre 

através da comunicação social, esperando que a exposição judicial do adversário, 

qualquer que seja o desenlace, o enfraqueça ou mesmo o liquide politicamente. Sob 

essa referência Boaventura de Sousa Santos considera a "operação mãos limpas", 

desencadeada pelo Ministério Público italiano, no início da década de noventa, uma 

forma de judicialização da política de alta intensidade, enquanto a que ocorreu ao 

longo da década na Espanha, Bélgica e França foi de baixa intensidade. 

(MENEGHETTI, 2006, n.p.) 

 

O modo “em que afetam de modo significativo as condições da ação política” se dá 

quando “o Judiciário vem exercendo função tipicamente legislativa na medida em que, 

omissos os demais Poderes, para evitar mal maior, produz decisões cujo dispositivo impõe 

direito novo, ou seja, obrigação antes não prevista em lei” (MENEGHETTI, 2006, n.p.).  Um 

exemplo desse novo contexto no Judiciário brasileiro foi o julgamento
42

 relacionado ao direito 

de greve dos servidores públicos.  

Considerando a expressa referência de Taporosky (2017, p. 25) em relação à sua 

pesquisa, destacando sua relevância “a fim de mapear e indicar como os Tribunais de Justiça 

do Brasil têm discutido a questão” que envolve o acionamento judicial para discussão do 

princípio da qualidade da educação, apesar da autora também reconhecer que existe a 

interpretação da judicialização da educação no contexto do sistema de justiça, seu trabalho 

permite concluir sua orientação no sentido de empregar a categoria judicialização da educação 

no contexto de submissão do conflito ao exame do Poder Judiciário.  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa a 

categoria judicialização é associada ao direito à educação infantil. Palavras chaves utilizadas: 

Direito à educação. Educação infantil. Judicialização. Qualidade da educação. Políticas 

educacionais. 

                                                 
42

Supremo determina aplicação da lei de greve dos trabalhadores privados aos servidores públicos. Notícias STF. 

25 de outubro de 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=75355>. Acesso em: 24 mar. 2021.  
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4.27 A CRIANÇA DE CINCO ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 

PERCEPÇÃO DE PAIS, DIRETORES E JUÍZES 

 

O trabalho n.º 27, tese defendida por Oliveira, S. (2015) e intitulada “A criança de 

cinco anos no ensino fundamental de nove anos: percepção de pais, diretores e juízes”, não 

apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. A referência relacionada à 

percepção dos juízes não autoriza, numa análise inicial, associação ao tema desta pesquisa. 

Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização. 

 

Esta pesquisa teve por objeto a antecipação da entrada da criança no ensino 

fundamental, a partir da demanda por Mandados de Segurança para garantir a 

matrícula, no contexto da implantação do ensino fundamental ampliado para nove 

anos. O Poder Judiciário é chamado a dirimir a questão da idade para a matrícula a 

partir de normativas que estabeleceram uma data de corte. Teve-se por objetivo 

compreender as percepções e concepções dos sujeitos envolvidos – pais, diretores e 

juízes – que foram escolhidos por terem vivenciado a situação de matrículas através 

de Mandados de Segurança. (OLIVEIRA, S., 2015).  

 

 

Na tese desenvolvida Oliveira, S. (2015) sustenta “a originalidade das temáticas – as 

infâncias e a criança de cinco anos no ensino fundamental de nove anos e a judicialização da 

educação a partir da imposição de uma data de corte para matrícula” e contextualiza em seu 

trabalho o tema desta pesquisa.  

 

Para Ribas e Souza Filho (2014, p. 41), o Poder Judiciário está legitimado a fazer 

cumprir a CF, podendo determinar medidas ao Executivo, ou inibir ações 

inconstitucionais deste, e esclarece que a “judicialização quer dizer que questões 

políticas e sociais não estão mais sendo decididas somente pelas instâncias 

políticas tradicionais – Executivo e Legislativo – mas também pelo Judiciário”. 

Asseveram que “o juiz, ao passar a ver o mundo como um problema político, tem a 

obrigação de, ao proferir uma decisão, avaliar os resultados que ela irá provocar” 

(RIBAS; SOUZA FILHO, 2014, p. 43). E, ainda, apontam que o aspecto negativo 

da judicialização é que ela exibe as dificuldades enfrentadas pelos Poderes 

Legislativo e Executivo. (OLIVEIRA, S., 2015, p. 97).  

 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa a 

judicialização é relacionada ao controle de políticas públicas educacionais (idade de corte 

para ingresso no ensino fundamental). Palavras-Chave utilizadas: Ensino fundamental de nove 

anos. Antecipação da escolaridade da criança. Judicialização da educação. Criança de cinco 

anos de idade. 
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4.28 PRÁTICAS CURRICULARES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE TÉCNICOS DA 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ 

(FAPESA): UM DIAGNÓSTICO HISTÓRICO-GENEALÓGICO (2011-2015) 

 

O trabalho n.º 28, dissertação defendida por Ferreira, M. (2016) e intitulada “Práticas 

curriculares de formação continuada de técnicos da Fundação de Atendimento Socioeducativo 

do Estado do Pará (FAPESA): um diagnóstico histórico-genealógico (2011-2015)” não 

apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Logo, classifica-se o título 

como inconclusivo em relação à judicialização. 

 

O presente trabalho de pesquisa de dissertação de Mestrado em Educação parte da 

transversalidade do objeto e da interdisciplinaridade em Ciências Humanas e Sociais 

(CHS). Usando o método arqueogenealógico, tem por objetivo geral problematizar 

as práticas curriculares de formação continuada de Pedagogos, Psicólogos e 

Assistentes Sociais, integrantes de equipes técnicas interdisciplinares que operam o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), na Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA);prescritas no período 

histórico compreendido entre 2011-2015. Em específico, analisa os efeitos dessa 

formação nas práticas de escrita enunciativa contida nos laudos e pareceres técnicos 

elaborados em conjunto por estes profissionais, como o Relatório de Medida 

Cautelar (RMC), expedido nas Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASE’s) 

que aplicam esta medida provisória de privação de liberdade: internação breve de 45 

dias quando o socioeducando tem garantia de direito ao acesso rápido à justiça 

infantojuvenil, como ocorre, por exemplo, no Centro de Internação de Adolescente 

Masculino (CIAM). (FERREIRA., M. 2016).  

 

 

Na dissertação em exame a categoria judicialização é utilizada em 21 vezes e seu 

emprego sugere uma perspectiva de normatização voltada para o que chama de judicialização 

do discurso da infância pobre, em dada medida no contexto de judicialização da vida.  

 

Sobre a renitência da cultura administrativa correcional do Estado 

governamentalizado via “razão punitiva” (FOUCAULT, 2011; BARROS, 2011), ou 

seja, todos os órgãos e estabelecimentos do governo com exercício do poder 

decisório centralizador, responsáveis pela administração do atendimento em larga 

escala em instituições de internação, continuaram a manter uma estrutura 

monumental, com estabelecimentos e equipamentos (“parafernália”), que deveriam 

ser extintos, mas, segundo eles, “[continuou] a levar uma existência obscura, mas 

ainda ativa, dentro do novo contexto” (idem, ibidem, p. 29), como as UASE’s da 

FASEPA, por exemplo. Sobre o poder de normalização, de medicalização e de 

judicialização do discurso sobre a infância pobre, produzido pelos representantes das 

Ciências Humanas, Sociais e Biomédicas (CHSB), parte-se do problema que 

considera que o novo formato legal do ECA e, mais à frente, do SINASE, é propício 

a um outro modus operandis, como os de medida e de normalização, de 

medicalização e, sobremaneira, da prática judiciária, da judicialização da vida. 

(FERREIRA, M., 2016, n.p.).  
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Na interpretação deste pesquisador em relação à construção realizada, a judicialização 

envolve um plano discursivo no contexto da normatização, ou seja, de uma interpretação a 

partir de uma moldura legal, voltada para a “socioeducação, enquanto política pública 

específica dirigida a crianças e adolescentes fora da norma e em conflito com a lei” 

(FERREIRA, M., 2016, n.p.).  

 

Para Freitas et alii (2011), assim como em Freitas & Khulmann Júnior et alii (2002), 

a produção dos saberes acerca da infância e juventude são apresentados à sociedade 

a partir de dois tipos principais de racionalidades argumentativas para o exercício da 

autoridade a respeito: uma científica e outra oficial. A primeira, a acadêmica, recorre 

à produção de uma linha argumentativa de discurso, de formações discursivas 

proporcionadas pelo conjunto teórico-prático das Ciências Humanas e Biomédicas 

(CHB) que operam sobre o homem e possuem a infância e a juventude como objeto 

de ciência, de um saber que se pretende epistêmico, a fim de desvelar suas essências, 

mas que na verdade encerra por constituí-las. A segunda, a governamental, decorre 

da produção de uma linha argumentativa de discurso, de formações discursivas tidas 

como histórica e oficial, porque carrega a pasta regulamentadora do objeto da 

matéria a respeito, seja nos níveis molares mais gerais, nacional e internacional, seja 

nos níveis institucionais mais moleculares, dos grupos ou coletivos, ou mesmo 

desligado diretamente do Estado, como as organizações não governamentais, por 

exemplo. Na primeira estaríamos diante do nível da produção da normalização e 

medicalização infanto-juvenil que resultante de discursos e da prática de expertise 

dos técnicos especialistas das profissões daí decorrentes, que operam o poder técnico 

científico sobre a infância e juventude. Enquanto que na segunda linha teríamos a 

produção da judicialização por meio da regulamentação legal resultante da 

legislação jurídica da matéria. Estes pesquisadores com larga experiência, 

convivência e tratamento das fontes primárias correntes originadas em processos do 

Poder Judiciário têm revelado, no que toca a infância e juventude, uma recorrência 

constante aos dados produzidos em documentos oficiais legais, juntamente com os 

argumentos teórico metodológicos de intervenção técnica que são produto das 

investigações acadêmicas e científicas. (FERREIRA, M., 2016, n.p.). 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização ao contexto da normatização disciplinadora (voltada para as 

políticas públicas relacionadas às crianças e adolescentes no contexto da socioeducação). 

Palavras-Chave utilizadas: Arqueogenealogia e socioeducação. Formação continuada e 

currículo. Direitos Humanos e justiça infanto-juvenil. Medicalização e judicialização. 

SINASE e FASEPA. 

 

4.29 A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES 

QUÍMICOS NA ÓTICA DOS ATORES DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

 

O trabalho n.º 29, dissertação defendida por Carvalho (2014) e intitulada “A 

internação compulsória para adolescentes dependentes químicos na ótica dos atores do 

sistema de justiça”, teve por foco a “internação psiquiátrica de adolescentes, na modalidade 
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compulsória como principal resposta diante da problemática do uso de drogas e na crescente 

judicialização desse processo”. Ressalva-se que o trabalho não foi disponibilizado para exame 

no Catálogo de Teses e Dissertações. O exame do título revela impertinência temática com 

esta pesquisa. 

 

4.30 A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE PELA VIA 

JUDICIAL 

 

O trabalho n.º 30, tese defendida por Rocha, A. (2019) e intitulada “A efetividade das 

políticas de valorização docente pela via judicial”, não apresenta expressa referência à 

categoria judicialização no título. É no contexto da via judicial para o desenvolvimento de 

uma investigação relacionada à atuação do Poder Judiciário no que se refere às políticas 

públicas de valorização docente que se depreende a pertinência temática com esta pesquisa. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação do Poder Judiciário no 

que se refere às políticas públicas de valorização dos docentes da educação básica. O 

estudo foi realizado por meio de pesquisa documental com enfoque qualitativo. 

Tomou-se como fontes documentais, as decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativas ao tema, bem como a 

legislação pátria pós Constituição Federal de 1988. Para aferir se a judicialização 

tem sido instrumento hábil à efetivação de tais políticas, adotou-se a análise de 

conteúdo pautada na perspectiva teórica neoinstitucionalista, pela abordagem da 

ação pública, investigando as articulações e interações entre os atores, as 

representações, as instituições, os processos e os resultados das demandas coletadas. 

A temática desta pesquisa, portanto, versa sobre a interface de direitos fundamentais 

sociais – direito à educação de qualidade, direito ao trabalho digno e acesso à justiça 

– afetos à valorização docente, considerando-a como aquela que atende ao tripé 

remuneração/carreira/formação. Finda a pesquisa constatou-se que a judicialização 

indubitavelmente pode ser um instrumento a mais para garantir a efetivação das 

políticas de valorização docente, todavia, hodiernamente não tem atingido tal intuito 

por estar reduzida a questões atinentes apenas a remuneração e outros aspectos 

econômico-financeiros, o que limita os efeitos e impactos da política, ao desprezar 

os outros eixos essenciais para uma efetiva valorização. (Rocha, A., 2019).  

 

 

Inicialmente, o autor contextualiza a perspectiva do seu trabalho, que envolve análise 

da efetividade das políticas públicas de valorização docente pela via judicial, para esclarecer 

que algumas categorias poderiam ser utilizadas. Passa então, a explicar a juridicização 

(Asensi, 2010), justiciabilidade (Lins, 2009) e ativismo judicial (Pogrebinschi, 2000), na 

mesma linha já examinada nesta tese. Finalmente, esclarece a sua opção pela categoria 

judicialização “por entender mais adequado ao objeto da pesquisa, conforme se extrai da 

análise das definições destes termos, o que se faz de forma sucinta, para demonstrar o motivo 

da escolha” (ROCHA, A., 2019, p. 20), o que faz da seguinte maneira: 
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A judicialização, por seu turno, tem sido o termo mais utilizado pelo STF e STJ, 

envolvendo a discussão judicial de direitos fundamentais sociais, decorrendo do 

modelo constitucional adotado pelo Brasil e outros países do Ocidente, em 

decorrência do Estado Democrático de Direito. Levando ao Poder Judiciário, 

discussões outrora debatidas pelos Poderes Executivo e Legislativo (GRANJA, 

2013). 

Alguns autores como Streck (2003) e Bucci (2009), ao utilizarem o termo, ressalvam 

que a judicialização não é da política pública, mas sim dos direitos fundamentais 

sociais que tais políticas almejam implementar. Apesar das celeumas e ressalvas, 

esse tem sido o termo mais comumente utilizado acerca do controle judicial ou 

jurisdicional das políticas públicas, como se observa nas pesquisas publicadas por 

Vianna (1999), Maciel e Koerner (2002), Nunes Junior (2008), Carvalho (2004; 

2007; 2010), Duarte (2015) e Duarte (2016), entre outros. (Rocha, A., 2019, p. 20-

21). 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização ao controle de políticas públicas educacionais (relacionadas à 

valorização docente). Palavras-Chave utilizadas: Políticas Educacionais. Políticas de 

Valorização Docente. Judicialização da Educação. Efetividade do Poder Judiciário. 

 

4.31 OS CONFLITOS VIOLENTOS DE BULLYING NA ESCOLA E SEUS 

ENTRELAÇAMENTOS COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

O trabalho n.º 31, dissertação defendida por Louzada (2013) e intitulada “Os conflitos 

violentos de bullying na escola e seus entrelaçamentos com a justiça restaurativa”, não 

apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. É no contexto das relações 

escolares e seus conflitos e a apresentação da justiça restaurativa como meio alternativo à 

judicialização é que se depreende a pertinência temática com esta pesquisa. 

Embora conste como TAPS existe arquivo em PDF disponibilizado no Catálogo de 

Teses e Dissertações. 

A construção que se faz para expor a intervenção do Poder Judiciário, para além da já 

mencionada possibilidade de controle das políticas públicas educacionais
43

, tem fundamento 

no Estatuto da Criança e do Adolescente
44

, uma vez que: 

 

[...] se tem percebido que os conflitos violentos na escola, não resolvidos no 

ambiente de ensino, são levados ao Poder Judiciário em busca de um terceiro que 

possa solucioná-lo - no caso, o Juiz de Direito, especialmente em razão da 

coercibilidade que a decisão judicial provoca às partes. (LOUZADA, 2013, p. 59).  

 

                                                 
43

 Trabalhos n.
os

 18, 28 e 30. 
44

 Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990.  
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O foco principal da dissertação elaborada por Louzada (2013) está na justiça 

restaurativa.  

No livro Disciplina Restaurativa para Escolas as autoras Judy H. Mullet e Lorraine 

Stutzman Amstutz aproximam o conceito de Justiça Restaurativa do cotidiano escolar.   

 

O conceito de Justiça Restaurativa vem sendo articulado ao longo dos últimos 30 

anos, ao menos no Ocidente, como forma de abordar alguns problemas e limitações 

do sistema jurídico vigente entre nós. As vítimas, os ofensores e a comunidade 

muitas vezes sentem que o sistema jurídico não atende seus anseios por justiça. Os 

que trabalham no judiciário também, com frequência sentem-se frustrados porque o 

sistema não promove a genuína responsabilização dos ofensores nem cuida das 

necessidades daqueles que sofreram danos. 

A sistemática da Justiça Restaurativa introduziu várias maneiras de lidar com essas 

questões na prática, através de inúmeras formas de mediação, conferências e 

círculos, muitas das quais são aplicáveis à disciplina restaurativa. A Justiça 

Restaurativa nos ofereceu também diferentes perspectivas ou filosofias para 

visualizar o ato ilícito ou danoso. Ela nos levou a focalizar as necessidades da vítima 

e consequentes obrigações do ofensor, em vez de garantir que as pessoas recebam o 

que “merecem”. Ela enfatiza também a resolução de problemas através da 

colaboração e cooperação (AMSTUTZ e MULLET, 2012, p. 32). 

Considerando que a educação escolar se desenvolve de forma contínua é possível 

pensar que alunos em conflito também permanecerão convivendo no espaço escolar. Uma 

definição de Justiça Restaurativa mais ampla, que possa fomentar práticas para fora do âmbito 

exclusivo da Justiça, é o que as autoras Amstutz e Mullet (2012, p. 32) propõem: 

A Justiça Restaurativa promove valores e princípios que utilizam abordagens 

inclusivas e solidárias para a convivência. Essas abordagens legitimam experiências 

e necessidades de todos da comunidade, especialmente daqueles que foram 

marginalizados, oprimidos, ou vítimas de violência. Essas abordagens nos permitem 

agir e reagir de forma a reestabelecer o outro, ao invés de alienar e coibi-lo.  

 

Observa-se que na dissertação de Bradbury (2013) a judicialização da educação é 

percebida no contexto de submissão dos conflitos de interesse ao Poder Judiciário. Ela se 

refere especialmente aos casos relacionados à violência escolar e prática de atos infracionais.  

Porém, a proposta sustentada no trabalho é de trocar o filtro a partir de uma distinção 

entre ato infracional e ato de indisciplina, devendo ocorrer o esgotamento de todas as vias 

administrativas no ambiente escolar antes que se dependa da chancela judicial (Bradbury, 

2013, p. 61). 

Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização, 

na dissertação de Bradbury (2013), é associada à justiça restaurativa. Palavras-chave 

utilizadas: Bullying. Conflitos. Justiça restaurativa. Violência.  
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4.32 JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DA DINÂMICA 

DO FENÔMENO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

O trabalho n.º 32, dissertação defendida por Macedo (2018) e intitulada 

“Judicialização da educação infantil: uma análise da dinâmica do fenômeno no município de 

Curitiba”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

 

Esta dissertação insere-se no campo de estudos do fenômeno da judicialização da 

educação e teve por objetivo analisar a atuação do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná frente ao movimento de judicialização da educação infantil no município de 

Curitiba, no período de 2015 a 2017, verificando se o Judiciário paranaense se 

configura um ator político nesse cenário. Para tanto, foram analisadas decisões 

proferidas pelo Tribunal em recursos de apelação e reexame necessário em ações 

que pleiteiam vaga em creche no município de Curitiba, consubstanciando-se uma 

pesquisa qualitativa pela análise documental de decisões judiciais e documentos 

correlatos. Da análise, constatou-se um curioso contrassenso do Tribunal na análise 

da disputa pela política educacional, uma vez que embora venha garantindo a 

efetividade de demandas individuais pela confirmação de sentenças favoráveis, em 

98,4% das decisões analisadas, não sustenta essa postura em demandas coletivas. 

Isto porque além de restar pendente de julgamento pelo Tribunal uma ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público estadual em 2014 que pleiteia a expansão 

da oferta de vagas em creche no município de Curitiba, ainda foi concedida, pelo 

próprio Tribunal, uma Suspensão de Liminares que suspende o efeito das decisões 

em ações individuais que concedem vaga em creche no município até que se tenha 

decisão definitiva. Um importante elemento, portanto, se evidenciou no município 

de Curitiba: as ações individuais que demandam por expansão da política 

educacional de oferta de vagas em creche se demonstra mais efetiva do que demanda 

coletiva com o mesmo propósito. 

 

 

A autora esclarece que sua dissertação é resultado parcial do projeto de pesquisa
45

 

“Efeitos da atuação do sistema de justiça no direito à educação infantil: um estudo da 

judicialização da política educacional em três estados brasileiros”.  

Em relação à categoria em exame Macedo (2018, p. 14) explica: 

 
Embora ainda não haja consenso quanto à definição do conceito de “judicialização 

da educação”, considera-se como definição do termo a atuação de órgãos do sistema 

de justiça para a exigibilidade do direito à educação, em seus diversos aspectos, que 

impactam a política, sendo pela via judicial ou extrajudicial. Dentro desse amplo 

espectro, esta pesquisa debruça-se sobre a judicialização da educação infantil, 

utilizando como campo empírico a dinâmica do fenômeno no município de Curitiba. 

 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização ao direito à educação infantil (vaga em creche). Palavras chaves 

                                                 
4545

 Projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Adriana Aparecida Dragone Silveira, também mencionado nos trabalhos nº 21 e nº 

25.  
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utilizadas: Judicialização da Educação. Política Educacional. Educação Infantil. Vaga em 

creche. Município de Curitiba. 

 

4.33 O FEDERALISMO BRASILEIRO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: 

UM ESTUDO A PARTIR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

O trabalho n.º 33, dissertação defendida por Ribeiro (2012) e intitulada “O federalismo 

brasileiro e as políticas públicas educacionais: um estudo a partir do Supremo Tribunal 

Federal”, não apresenta expressa referência à categoria em exame no título. A pertinência 

temática decorre de interpretação a partir da contextualização do estudo como sendo 

relacionado às políticas públicas educacionais a partir de um órgão do Poder Judiciário 

brasileiro, no caso o Supremo Tribunal Federal.  

No Catálogo de Teses e Dissertações não existem informações complementares e a 

dissertação consta como TAPS. No caso em exame, desde o título, é possível sustentar que o 

contexto da judicialização da educação se refere ao exame das políticas públicas educacionais 

por órgão do Poder Judiciário.  Para fins de classificação nesta pesquisa interpreta-se que a 

categoria judicialização é associada ao controle de políticas públicas educacionais.  

 

4.34 JUDICIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE ÊNFASES, 

ENCAMINHAMENTOS E SOLICITAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP 

 

O trabalho n.º 34, dissertação defendida por Silva, P. (2018) e intitulada 

“Judicialização na educação infantil: entre ênfases, encaminhamentos e solicitações no 

município de Sorocaba-SP”, contém no título referência à categoria judicialização no contexto 

desta pesquisa. 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar o processo de judicialização entre ênfases, 

encaminhamentos e solicitações na educação infantil do município de Sorocaba-SP, 

frente à contenção e limites colocados ao direito da criança pequena, a partir do 

olhar dos diretores de creches, especificamente de unidades que atendem a demanda 

em período integral. A escolha intencional dos respondentes deveu-se por conta de 

sua atribuição na recepção e execução das medidas judiciais, além de serem os 

responsáveis pela interlocução administrativa e pedagógica na unidade educacional. 

(SILVA, P., 2018).  

 

Na perspectiva da categoria em exame, o trabalho inicialmente evidencia a 

centralidade da atuação do Poder Judiciário.  
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A lacuna entre a previsão da garantia do direito educacional via políticas públicas e 

a sua efetivação é o locus de atuação central do poder judiciário. A judicialização na 

educação representa a busca de mais e melhores instrumentos de defesa de direitos 

juridicamente protegidos. Essa proteção judicial avança na consolidação desse 

direito da criança e do adolescente e exigência da obrigatoriedade da transformação 

do legal no real, ainda que não ideal, caminho necessário. (SILVA, P., 2018, p. 46).  

 

Ao mencionar o Ministério Público e o Conselho Tutelar a autora os coloca no mesmo 

patamar de protagonismo do Poder Judiciário. Tal percepção não se coaduna com as 

considerações de Cury e Ferreira (2009) que menciona.  

 

Trabalhos como os de Pinto (2014) e Silveira (2010) debatem a questão do direito à 

educação de crianças e adolescentes e a atuação do poder judiciário para efetivação 

desse direito, e evidenciam a necessidade de aprofundamento e reflexão sobre a 

temática, bem como sobre os efeitos decorrentes dessa atuação nas mais diferentes 

instâncias. Merece destaque a esse respeito as considerações de Cury e Ferreira 

(2009) que apresentam as relações entre o direito e a educação, com a consequente 

intervenção do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar nas questões 

educacionais e anunciam que a judicialização da educação, nada mais é, do que o 

esforço para se obter mais e melhores mecanismos de defesa de direitos 

juridicamente protegidos, consolidando o direito da criança e adolescente. (SILVA, 

P., 2018, p. 77).  

 

Na verdade, Cury e Ferreira (2009) se referem ao Ministério Público e outras 

instituições legitimadas no contexto que os referidos cumpram suas respectivas funções 

constitucionais buscando a intervenção do Poder Judiciário nas questões educacionais em 

vista da proteção do referido direito à educação.  

Logo, ressalvado a discordância com a interpretação dispensada pela autora em 

relação ao pensamento de Cury e Ferrreira (2009) considera-se que Silva, P. (2018), ainda que 

reconheça a centralidade do Poder Judiciário, contextualiza a judicialização da educação em 

sentido mais amplo, envolvendo também outros sujeitos do sistema de justiça, citando 

expressamente o Ministério Público e o Conselho Tutelar.  

A dissertação defendida por Silva, P. (2018) possui divulgação autorizada e para fins 

de classificação nesta pesquisa relaciona-se a judicialização ao direito à educação infantil (a 

partir do olhar dos diretores de creches, especificamente de unidades que atendem a demanda 

em período integral no município de Sorocaba-SP).  Palavras chaves utilizadas: 

Judicialização. Educação infantil. Sorocaba-SP. Políticas públicas para educação infantil. 
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4.35 A JUDICIALIZAÇÃO PELA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO EM 

TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

O trabalho n.º 35, dissertação defendida por Silva, W. (2018) e intitulada “A 

judicialização pela garantia do direito à educação em territórios de vulnerabilidade social”, 

contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa. 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar se o fenômeno da judicialização se faz 

presente também em territórios do País cujo nível de vulnerabilidade social é mais 

alto. A atual Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a 

educação básica é direito público obrigatório e subjetivo. A literatura sobre 

vulnerabilidade social nos territórios das grandes cidades brasileiras afirma que, 

nessas localidades, os indivíduos encontram dificuldades para acessar informações, 

oportunidades educacionais e serviços públicos e que são afetados por um conjunto 

de fatores que dificultam o seu bem-estar e sua inserção social. Pesquisas têm 

notificado o crescimento no País de demandas por oportunidades educacionais por 

meio de processos de judicialização. Nos territórios de alta vulnerabilidade social, 

como tem se comportado a demanda pelo direito à educação pelo viés do acesso ao 

Poder Judiciário? Para efetuar essa pesquisa utilizou-se de referências ligadas 

diretamente ao tema, bem como de dados disponibilizados por órgãos 

governamentais e institutos de pesquisa, além de documentos disponibilizados pelos 

Tribunais de Justiça Estaduais. Conclui-se, ao final da pesquisa que, os Estados 

brasileiros que apresentam um maior número de Municípios classificados como 

sendo de altíssima vulnerabilidade social, apresentam também uma maior procura - 

por parte dos indivíduos que habitam referidos territórios - pelo Poder Judiciário, 

para terem seus direitos relacionados à educação satisfeitos, em relação aos 

indivíduos que habitam territórios no País classificados como de baixíssima 

vulnerabilidade social. A pesquisa aponta ainda que nos territórios classificados 

como mais vulneráveis, há uma maior concentração da Defensoria Pública em suas 

comarcas, sendo possivelmente um dos fatores que influenciam o resultado. (Silva, 

W., 2018). 

 

 

Ao iniciar a dissertação Silva, W. (2018, p. 18) esclarece que:  

 
[...] assuntos de natureza política e social de grande relevância para toda a sociedade, 

que deveriam ser decididas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, acabam 

sendo apreciados e resolvidos pelo Poder Judiciário, construindo-se, assim, 

paulatinamente, o fenômeno denominado judicialização das políticas públicas. 

 

A pesquisa realizada teve por objetivo verificar se o fenômeno da judicialização se faz 

presente também em territórios brasileiros cujo nível de vulnerabilidade social é mais alto. O 

autor tinha uma expectativa que nas regiões de maior vulnerabilidade social ocorresse menor 

judicialização, ou seja, que não houvesse um número significativo de conflitos de interesses 

relacionados à educação submetidos ao Poder Judiciário. Na construção de sua reflexão, o 

pesquisador considerou “que a literatura sobre vulnerabilidade social indica como 



129 

 

característica o baixo acesso a informações e aos serviços públicos e a não presença do 

Estado” (SILVA, W., 2018, p. 18). 

 

A presente pesquisa quantitativa foi realizada sobre os processos judiciais que se 

encontram disponíveis nos sites dos tribunais estaduais, entre os períodos de 2006 a 

2016, em especial os dos Estados de Alagoas, Amazonas, Minas Gerais, Santa 

Catarina, São Paulo e Rondônia que foram selecionados com base no Índice de 

Vulnerabilidade Social – IVS apresentado por seus respectivos Municípios. 

Analisando-se esses processos, buscou-se quantificar, apreender os números que 

expressam o fenômeno estudado nesta pesquisa. 

Primeiramente, aferiu-se, junto aos tribunais de justiça estaduais, a quantidade de 

processos por eles apreciados relacionados aos temas: “direito constitucional à 

educação” e “direito à educação”. 

Em um segundo momento, conhecendo a quantidade de processos distribuídos em 

cada Estado a ser pesquisado e levando-se em consideração a sua população, 

encontrar a proporção: quantidade de processos/população. (SILVA, W., 2018, p. 

61). 

 

Para a surpresa de Silva, W. (2018, p. 73) “o tratamento dos dados mostrou não apenas 

que em regiões classificadas pelo IVS como tendo maior concentração de Municípios com 

alta vulnerabilidade há processos de judicialização, como também que, nesses Estados, a 

judicialização se mostra bem mais presente”.  

Como se pode perceber a partir dos dados revelados na pesquisa, demonstrando que 

“justamente os indivíduos que habitam territórios com maior índice de vulnerabilidade social 

foram os que mais procuraram o Poder Judiciário para terem o seu direito constitucional à 

educação satisfeito” (SILVA, W., 2018, p. 73), a expectativa inicial forjada a partir da 

literatura foi desconstruída, o que despertou ao pesquisador o sentido da importância da 

realização de outras pesquisas, de natureza qualitativa, com o objetivo de investigar como as 

populações dos Estados pesquisados têm conseguido acesso ao Poder Judiciário.  

O pesquisador conclui sua reflexão aventando a possibilidade de tal fenômeno ser 

explicado a partir da “mais alta presença das Defensorias Públicas em regiões de alta 

vulnerabilidade social, conforme determina a Constituição Federal de 1988” (SILVA, W., 

2018, p. 74). 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se com a judicialização voltada para garantir o direito à educação (em territórios de 

vulnerabilidade social). Palavras chaves utilizadas: Judicialização. Poder Judiciário. Direito à 

Educação. Vulnerabilidade Social no Território. Desigualdade escolar. 
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4.36 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO UM DIREITO: DO 

ESTABELECIMENTO À SUA EFETIVAÇÃO 

 

O trabalho n.º 36, dissertação defendida por Franco (2018) e intitulada “A qualidade 

da educação pública como um direito: do estabelecimento à sua efetivação”, não apresenta 

expressa referência à categoria judicialização no título. É no contexto da busca da efetivação 

do direito à educação pública de qualidade que se depreende a pertinência temática com esta 

pesquisa. 

 

O tema desta pesquisa insere-se no campo das políticas públicas educacionais no 

que se refere às avaliações externas em larga escala e seus desdobramentos; no caso, 

a qualidade da educação básica. Independente da indefinição acadêmica ou legal 

sobre qualidade de educação, a rede pública paulista de ensino regular estabelece, 

por meio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) como parâmetro de 

qualidade, porém não apresenta como o cidadão pode questionar o cumprimento 

desse direito quando as escolas não alcançam o IDESP. O mapeamento bibliográfico 

inicial realizado também não apresentou produções acadêmicas que relatem como o 

cidadão deve proceder nessa situação, o que levou à seguinte pergunta: como os pais 

e ou responsáveis pelos alunos da referida rede devem proceder para questionar 

judicialmente o não cumprimento do direito constitucional a uma educação de 

qualidade? A pesquisa de base documental aqui proposta teve como objetivo central 

descrever o protocolo de procedimentos a serem realizados por esses pais e/ou 

responsáveis pelos alunos para a cobrança, via Judiciário, da qualidade da educação 

pública, isto é, a judicialização da qualidade da educação da referida rede. Como 

objetivos específicos foram organizados os documentos do campo educacional e do 

campo do Direito que versam sobre o tema; do mesmo modo foram analisados o 

IDESP 2016 das escolas da rede pública paulista de ensino regular. A hipótese 

central é a de que ao elaborar e disponibilizar aos pais e/ou responsáveis pelos 

alunos da rede pública paulista de ensino regular um modelo de representação para o 

questionamento judicial da qualidade da educação oferecida nesta rede as discussões 

sobre este tema ultrapassem os muros da escola e alcancem Ministério Público. 

Utilizou-se apenas documentos de domínio público, e como campo empírico a 

legislação da rede pública paulista de ensino regular. As análises foram realizadas 

com base em referenciais teóricos que investigam políticas educacionais e qualidade 

da educação, com ênfase no conceito de judicialização apresentados por Barroso 

(2012) e Cury e Ferreira (2009). Como resultado destaca-se a elaboração de um 

instrumento – aqui apresentado como “modelo de representação” – que disponibiliza 

aos cidadãos um meio para questionar judicialmente as escolas da rede pública 

paulista de ensino regular para o cumprimento do direito constitucional a uma 

educação de qualidade. (FRANCO, 2018).  

 

 

Observa-se de plano a referência às contribuições de Barroso (2012) e de Cury e 

Ferreira (2009) em relação à judicialização da educação, tendo Franco (2018, p. 49) 

sustentado: 

 

Ao considerar o exposto por Barroso, é possível afirmar que judicializar é um 

mecanismo que possui amparo constitucional e permite que questões como as 
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relacionadas à educação – foco desta pesquisa – não fiquem restritas ao interior das 

escolas e alcancem, sim, as mais altas esferas legais para sua efetivação. 

Assim, como exposto, a educação é um direito constitucional, e sua qualidade, além 

de ser um princípio constitucional, também é um direito amparado legalmente; 

portanto, numa perspectiva lógica, é passível de ser cobrado judicialmente por estar 

dentro de uma Lei, ser uma regra. 

 

 

Em relação à categoria judicialização à educação percebe-se que a autora segue a linha 

de interpretação relacionada à submissão das questões relacionadas à educação para o exame 

do Poder Judiciário.  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização ao direito à educação (de qualidade). Palavras chaves utilizadas: 

Direito à educação. Escola pública. Judicialização. Qualidade da educação básica. 

 

4.37 PROBLEMATIZANDO AS DIFERENTES FORMAS DE PROVIMENTO DA 

GESTÃO ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS SUL-RIO-GRANDENSES 

 

O trabalho n.º 37, dissertação defendida por Furman (2016) e intitulada 

“Problematizando as diferentes formas de provimento da gestão escolar nos municípios sul-

rio-grandenses”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. A 

investigação tem por foco as diferentes formas de provimento ao cargo de diretor/gestor 

escolar, contextualizada na temática da gestão das escolas públicas. Logo, classifica-se o 

título como inconclusivo em relação à judicialização.  

 

A dissertação tematiza a gestão das escolas públicas vinculadas às redes municipais 

de ensino do Rio Grande do Sul. O problema da pesquisa focaliza as diferentes 

formas de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar, objetivando identificar 

aspectos que possam subsidiar o debate sobre a gestão democrática do ensino 

público. Metodologicamente, a pesquisa foi estruturada a partir de uma pesquisa 

documental (legislações e sites de prefeituras municipais e do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul) e por uma pesquisa de campo. Dos 497 municípios 

sul-rio-grandenses foi possível coletar informações de 158 municípios referentes às 

diferentes formas de provimento: a) eleição direta; b) indicação do executivo local; 

c) concurso público; e d) forma mista (combinação de duas ou mais formas). O 

desvelamento das nuances da gestão escolar deu-se pelo acondicionamento dos 

resultados em acordo com a organização estabelecida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE em Mesorregiões e Microrregiões, e pelo porte de 

cada município, facilitando o entrecruzamento dos indicadores evidenciados. O 

estudo poderá subsidiar outras discussões sobre as diferentes formas de provimento 

adotadas pelos distintos municípios sul-rio-grandenses (de diferentes tamanhos e 

localizações geográficas), uma vez que as repercussões perceptíveis dessas formas 

de provimento (judicialização do assunto) oferecem constatações para o debate 

relacionado à democratização da gestão escolar. Considera-se fundamental que 

persevere e se preserve a democracia como sinalizadora da gestão democrática na 

educação e que, diante das arestas e fendas, encontrem-se formas de que esse 

modelo perdure para o futuro. (FURMAN, 2016). 
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Observa-se a partir do resumo “o problema da pesquisa focaliza as diferentes formas 

de provimento ao cargo de diretor/gestor escolar, objetivando identificar aspectos que possam 

subsidiar o debate sobre a gestão democrática do ensino público” (FURMAN, 2016). Ao 

explicar a metodologia é feita referência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio do Grande 

do Sul para a pesquisa documental e há referência a judicialização do assunto.  

Logo, depreende-se que uma das situações envolvendo o provimento ao cargo de 

diretor/gestor escolar seja pela via judicial, interpretando-se neste contexto a judicialização da 

educação no caso em exame.  

O trabalho não possui divulgação autorizada. Para fins de classificação nesta pesquisa 

associasse a judicialização ao provimento de cargo de diretor/gestor escolar. Palavras-chave 

utilizadas: Gestão escolar. Gestão democrática. Diretor/Gestor. Ensino municipal. 

 

4.38 SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UMA ANÁLISE DOS ATORES DO SISTEMA DE 

GARANTIA DE DIREITOS DO RIO DE JANEIRO 

 

O trabalho n.º 38, dissertação defendida por Oliveira, V. (2015) e intitulada “Sistema 

Socioeducativo: uma análise dos atores do sistema de garantia de direitos do Rio de Janeiro”, 

não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Logo, classifica-se o 

título como inconclusivo em relação à judicialização. 

O estudo teve por foco o sistema socioeducativo, apresentando discussões 

relacionadas aos avanços previstos no campo filosófico e doutrinário que garantem as bases e 

pedagógicas da educação para o convívio social. Porém não explica de maneira direta a 

categoria “judicialização” nem apresenta qualquer referência sobre a categoria em exame.  

Porém, ao se referir a determinado grupo infanto-juvenil caracterizado pela pobreza 

esclarece que este era classificado em carentes
46

, abandonados
47

, inadaptados
48

 e infratores
49

, 

considerando que “em 1923 é instituído o primeiro Tribunal de Menores e, em 1927, é 

promulgado, em forma de decreto, o Código de Menores. A infância a partir deste período 

                                                 
46

 Os carentes seriam os “menores em perigo moral em razão da manifesta incapacidade dos pais para mantê-los” 

(COSTA, 2006, p.14 apud OLIVEIRA, V., 2015, p. 28). 
47

 Os abandonados seriam os “menores privados de representação legal pela falta ou ausência dos pais ou 

responsáveis” (COSTA, 2006, p.14 apud OLIVEIRA, V., 2015, p. 28). 
48

 Os inadaptados seriam os “menores com grave desajuste familiar ou comunitário” (COSTA, 2006, p.14 apud 

OLIVEIRA, V., 2015, p. 28). 
49

 Os infratores seriam os “menores autores de infração penal” (COSTA, 2006, p.14 apud OLIVEIRA, V., 2015, 

p. 28). 
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passa a ser judicializada e este código passa a representar a Doutrina da Situação Irregular” 

(OLIVEIRA, V., 2015, p. 27) e que “como princípio básico a esta doutrina, estava a 

judicialização das questões sociais. Ou seja, estava nas mãos do Juiz a tarefa de tutela deste 

público, não sendo garantido nenhum direito, além de associação da pobreza à delinquência, 

criminalizando-a” (OLIVEIRA, V., 2015, p. 28). A partir de tais apontamentos é que se 

percebe que o emprego da categoria está relacionado diretamente ao exame, pelo Poder 

Judiciário, das questões sociais relacionadas ao então denominado grupo infanto-juvenil, 

autorizando a percepção da pertinência temática com esta pesquisa em relação à categoria 

judicialização. 

Oliveira, V. (2015, p. 16) buscou, por intermédio do Mestrado em Educação, 

“possíveis respostas que pudessem responder a um questionamento central: a política 

socioeducativa atual do estado do Rio de Janeiro é educativa levando em consideração os 

pressupostos da socioeducação?”. 

Observa-se que Oliveira V. (2015, 40) manteve seu foco no papel da educação no 

Sistema Socioeducativo, tendo em vista que o sujeito que pratica ato infracional deve ser visto 

como ser social, e que as ações a ele direcionadas “necessitam ter como fundamento a 

educação como estratégia de intervenção de modo que possibilite a efetiva inserção deste 

adolescente na sociedade”. 

 

A socioeducação, por se tratar de uma política que possui um componente específico e 

peculiar, requer desta forma a criação de oportunidades e condições educativas que 

favoreçam o desenvolvimento pessoal e social do adolescente, criando acontecimentos 

estruturantes que possibilitem a viabilização deste enquanto pessoa, ajudando-o a 

desenvolver sua autonomia. Ao afirmar que no atendimento socioeducativo a Educação 

é parte estruturante, tendo em vista o conteúdo educativo que deve permear suas ações, 

esta modalidade adquire enorme relevância nesta temática. (OLIVEIRA, V., 2015, p. 

76).  

 

No contexto da pesquisa em exame a judicialização envolve o sistema socioeducativo, 

logo também alcançando as situações de violência na escola, bullying e a prática de atos 

infracionais no ambiente escolar ou no contexto das relações escolares. Amplia-se, a partir 

desta perspectiva de interpretação, a relação da categoria judicialização e a educação, vista em 

relação ao sistema socioeducativo, como meio de intervenção pedagógica.  

A dissertação possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se com a judicialização ao papel da educação no sistema socioeducativo. Palavras 

chaves utilizadas: Sistema Socioeducativo. Sistema de Garantia de Direitos. Educação. 
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4.39 PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PREVENÇÃO PRIMÁRIA AO USO DE 

DROGAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PARQUE ELIANE EM TERESINA-

PI 

 

O trabalho n.º 39, dissertação defendida por Sousa (2013) e intitulada “Práticas 

educativas para a prevenção primária ao uso de drogas com crianças e adolescentes do Parque 

Eliane em Teresina-PI”, teve por foco a prevenção ao uso de drogas por parte das crianças e 

adolescentes, conforme se depreende do seu título. Trata-se de TAPS, não existindo outras 

informações para exame no Catálogo de Teses e Dissertações. O exame do título revela 

impertinência temática com esta pesquisa. 

 

4.40 PRÁTICAS RESTAURATIVAS: O ACONTECER DO DIÁLOGO NA ESCOLA? 

 

O trabalho n.º 40, tese defendida por Araujo (2016) e intitulada “Práticas restaurativas: 

o acontecer do diálogo na escola?”, não apresenta expressa referência à categoria 

judicialização no título. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à 

judicialização. 

O trabalho não possui divulgação autorizada e somente após a leitura do resumo é que 

foi possível verificar que a investigação de doutoramento teve por foco reflexões relacionadas 

aos procedimentos restaurativos que vem sendo inseridos na escola com o objetivo da solução 

pacífica dos conflitos, de modo a evitar à judicialização.  

 

A presente tese teve origem nas perguntas que a leitura do ensaio A incapacidade 

para o diálogo, do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002), presente no 

segundo volume de sua obra Verdade e Método, realizada durante o curso do 

Doutorado, suscitaram em mim, a autora desse estudo. Perguntas estas que me 

fizeram duvidar do entendimento que eu tinha até então acerca da dialogicidade dos 

procedimentos restaurativos que vêm sendo inseridos na Escola com a intenção de 

resolver conflitos pacificamente, de evitar a judicialização dos mesmos e a 

perpetuação da violência, com as quais me envolvi durante minha trajetória 

profissional na rede municipal de ensino de Porto Alegre. Essa desconfiança me 

instigou a ampliar meu conhecimento, buscando respostas a essas perguntas, mesmo 

sem ter a pretensão de chegar com elas a um esgotamento da questão, já que as 

possibilidades de se perguntar sobre algo nunca se extinguem sob a perspectiva 

hermenêutica que orienta o desenvolvimento desse estudo. Para chegar às respostas 

almejadas, foi necessário entregar-me a uma leitura hermenêutico-filosófica de parte 

da vasta obra gadameriana e de outros filósofos dedicados a estudá-la para, então, 

realizar uma conversação com esses textos e comigo mesma, permitindo-me, como 

leitora e intérprete, ser modificada por essa experiência que proporcionou a revisão 

do meu entendimento e a superação de alguns pressupostos equivocados, bem como 

a ampliação de meu horizonte através da fusão de meu horizonte com o horizonte 

gadameriano. Em decorrência disso, foi possível compreender que a dialogicidade 

alcançável nas práticas restaurativas dependem também do entendimento formativo 

docente, o qual influenciará em menor ou maior perspectiva na superação de alguns 
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dos condicionamentos profissionais naturalizados que os incapacitam para o diálogo 

e que se fazem necessários à postura dos que assumem a responsabilidade pela 

facilitação desse tipo de encontro na Escola. (ARAUJO, 2016). 

 

Observa-se que o estudo está relacionado aos “procedimentos restaurativos que vêm 

sendo inseridos na Escola com a intenção de resolver conflitos pacificamente, de evitar a 

judicialização dos mesmos e a perpetuação da violência” (ARAUJO, 2016). Não há no 

resumo elementos que autorizem identificar o sentido da categoria judicialização da educação 

na tese. Porém, é possível associar a categoria judicialização à justiça restaurativa
50

. Palavras-

Chave utilizadas: Educação. Práticas Restaurativas. Diálogo. Hermenêutica. Formação. 

 

4.41 DIREITO À EDUCAÇÃO E DIÁLOGO ENTRE OS PODERES 

 

O trabalho n.º 41, dissertação defendida por Assis (2012) e intitulada “Direito à 

educação e diálogo entre os poderes”, não apresenta expressa referência à categoria 

judicialização no título nem apresenta elementos que autorizem a sua contextualização. Logo, 

classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização. No Catálogo de Teses e 

Dissertações não existem informações complementares e a dissertação consta como TAPS. 

Neste contexto, restou prejudicado o exame para os fins desta pesquisa.  

 

4.42 APROXIMAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO E JUSTIÇA: ENSINO JURÍDICO, JUSTIÇA 

RESTAURATIVA E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

O trabalho n.º 42, dissertação defendida por Cucatti (2019) e intitulada “Aproximações 

entre educação e justiça: ensino jurídico, justiça restaurativa e organização comunitária”, não 

apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Vislumbra-se a pertinência 

com o tema desta pesquisa a partir da referência à justiça restaurativa. 

 

O cerne deste projeto é estudar a formação de profissionais da área jurídica, 

especialmente, o comprometimento desses profissionais com a sociedade, isto é, 

com a justiça social, em sua formação. O ensino jurídico é marcado, 

tradicionalmente, pelo ensino de conceitos legais, ficando em segundo plano o 

questionamento sobre o papel da justiça nas desigualdades socioeconômicas e a 

elaboração e aplicação das leis, bem como a discussão sobre poder e abuso de poder. 

Partimos da premissa de que se a formação jurídica, de forma isolada, não é o único 

fator a influenciar a preparação de profissionais engajados com a justiça social, 

também é fato que pode fazer muita diferença se esse ensino favorece a formação de 
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 Para fins de agrupamento temático as expressões “práticas restaurativas” e “procedimentos restaurativos” 

estão associados à categoria “justiça restaurativa” nesta pesquisa.  
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um estudante acrítico e de uma justiça legalista, punitiva e opressora, ou, se ao 

contrário, baseia-se em um paradigma emancipador, comunitário e humanista. 

(CUCATTI, 2019). 

 

 

A dissertação apresentada por Cucatti (2019) buscou investigar as possibilidades de 

promover, no ensino jurídico, iniciativas didático-pedagógicas que contemplem concepções 

emancipatórias do Direito. A autora cita como exemplos a justiça restaurativa e a organização 

comunitária, com o intuito de verificar se tais iniciativas contribuem para ampliar o 

entendimento e a sensibilização dos graduandos quanto ao importante papel que o Direito (e a 

justiça) assumem na transformação da sociedade. Observa-se, especialmente em relação à 

justiça restaurativa, que se tem em mente a formação de um profissional que não contemple 

apenas a hipótese de submissão do conflito de interesses ao Poder Judiciário. A autora 

sustenta, como resultado da sua investigação, que: 

 

[...] a escolha metodológica é fundamental para formação profissional do estudante 

de Direito, sendo que as práticas restaurativas, que podem ser aplicadas no meio 

acadêmico, possibilitam a legítima participação e corresponsabilização por parte dos 

envolvidos diretamente (ofensor e vítima) e os indiretamente envolvidos (famílias) e 

membros da comunidade, rede de apoio. E assim, a esperança é que a organização 

comunitária se torne hábito, seja o código de conduta informalmente estabelecido 

pelos seus membros para a boa convivência, sendo regra a autocomposição e não a 

judicialização dos conflitos. (CUCATTI, 2019). 

 

A palavra judicialização aparece quatro vezes na dissertação, mas não faz associação 

ao contexto da judicialização como visto em outros trabalhados examinados. Porém a autora 

faz referência ao processo judicial interpretado como a formalização do acesso à justiça e 

apresenta formas alternativas de solução de lides.  

 

Contemporaneamente, observa-se que o processo judicial, entendido como a 

formalização do acesso à justiça, vem sendo substituído por outras formas de 

resolução de conflitos, que se apresentam úteis e eficazes. Nesse sentido, podem ser 

citados os métodos da conciliação e da mediação e o modelo de justiça restaurativa, 

como formas alternativas de solução de lides em que se reconheçam as diferenças e 

interesses comuns, valorizando o diálogo, o consenso e a 

corresponsabilização.(CUCATTI, 2019, p. 19-20). 

 

Interpreta-se, a partir de tal referência, a judicialização por intermédio do processo 

judicial, logo no contexto de submissão ao Poder Judiciário.  

A dissertação possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se com o tema da pesquisa no contexto do ensino jurídico da justiça restaurativa 

como alternativa à judicialização de conflitos. Palavras chaves utilizadas: Educação. Justiça 

Restaurativa. Ensino Jurídico. 
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4.43 O DIREITO À EDUCAÇÃO: A ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E O 

DEFESA DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS ENTRE 2001 E 2007 

 

O trabalho n.º 43, dissertação defendida por Damasco (2008) e intitulada “O direito à 

educação: a atuação das promotorias de justiça e o defesa da educação do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios entre 2001 e 2007”, não apresenta expressa referência à 

categoria em exame no título. A pertinência temática decorre de interpretação a partir da 

contextualização do estudo como sendo relacionado à atuação do órgão ministerial em defesa 

do direito à educação. Entretanto, ressalva-se que consta como TAPS e que o Catálogo de 

Teses e Dissertações não apresenta informações complementares. Para fins de classificação 

nesta pesquisa interpreta-se que a categoria judicialização relacionada ao direito à educação 

(exigibilidade / papel do Ministério Público). 

 

4.44 LEIS ANTIBULLYING: IR ALÉM DE VIGIAR E PUNIR 

 

O trabalho n.º 44, tese defendida por Amorim (2017) e intitulada “Leis antibullying: ir 

além de vigiar e punir”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. 

Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização.  

O trabalho não possui divulgação autorizada e somente após a leitura do resumo é que 

foi possível verificar que a investigação de doutoramento teve por foco analisar os 

pressupostos das medidas de prevenção e ação na legislação brasileira (estadual e federal) 

antibullying.  

 

Saber conviver é uma das propostas da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para a educação do século XXI. Nem 

sempre a convivência escolar é democrática e pacífica, pois ocorrem violências e 

entre elas o bullying. A presente tese tem como tema a convivência escolar e a 

legislação antibullying, tendo o seguinte problema de pesquisa: qual é a efetividade 

das medidas de prevenção e ação na legislação brasileira antibullying para a 

promoção dos Direitos Humanos na convivência escolar? O objetivo geral foi 

analisar os pressupostos das medidas de prevenção e ação na legislação brasileira 

(estadual e federal) antibullying e como objetivos específicos: a) correlacionar os 

mecanismos jurídicos indicados na legislação antibullying com a concepção de 

vigilância e punição sistematizadas por Michel Foucault; b) indicar mecanismos 

alternativos à judicialização para a superação da dinâmica bullying, em especial a 

promoção dos Direitos Humanos e da Justiça restaurativa na convivência escolar. 

[...] (AMORIM, 2017).  

 



138 

 

A partir dos objetivos específicos do trabalho é possível estabelecer, no contexto desta 

pesquisa, uma associação da categoria judicialização no contexto da normatização 

disciplinadora (socioeducativa) e no contexto da justiça restaurativa. Prejudicado o exame 

quanto ao sentido da categoria judicialização da educação. Palavras-Chave utilizadas: Leis 

antibullying. Governamentalidade. Convivência. Educação em Direitos Humanos. Justiça 

Restaurativa. 

 

4.45 VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL E O TERRITÓRIO DA ESCOLA: O BULLYING 

COMO ANALISADOR DE PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO CONTEMPORÂNEOS 

 

O trabalho n.º 45, tese defendida por Barros (2014) e intitulada “Violência 

infantojuvenil e o território da escola: o bullying como analisador
51

 de processos de 

subjetivação contemporâneos”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização 

no título. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização. 

“No nosso caso, não enfocamos a importante relação entre bullying e judicialização da 

vida, embora essa questão também apareça em nosso trabalho” (BARROS, 2014, p. 21-22). O 

esclarecimento é feito pelo autor ao fazer referência à tese Vidas em Judicialização: efeito 

bullying como analisador, defendida por Marafon (2013) junto ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UFF.  

 
Esta tese explora conexões entre a questão da violência infanto-juvenil e os 

processos de subjetivação contemporâneos, analisando especificamente uma das 

modulações de violência que mais tem sido destacada em contextos escolares e 

educacionais: o bullying. [...] No tocante às práticas institucionais frente à violência 

entre pares, sobressaem-se as práticas de vigilância e sanção normalizadora, tais 

como advertência, suspensão, expulsão e ampliação de monitoramentos eletrônicos, 

além de campanhas de “cultura de paz” como estratégia de prevenção ao bullying e 
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 Então, o que seria um “analisador”? Trata-se de um conceito-ferramenta criado por Felix Guattari, no contexto 

da Psicoterapia Institucional, mas que se associou também a outras vertentes do movimento institucionalista, 

como a socioanálise. O autor acima trabalha esse conceito em textos publicados isoladamente de 1953 a 1969, os 

quais foram posteriormente compilados no livro Psicanálise e Transversalidade (GUATTARI, 1972). No campo 

do movimento institucionalista, o conceito de analisador é relevante para afirmar que a análise e a intervenção 

são indissociáveis. Consideramos potente a definição de Passos e Barros (2000, p. 73), segundo a qual 

analisadores “seriam acontecimentos – no sentido daquilo que produz rupturas, que catalisa fluxos, que produz 

análise, que decompõe. Assinalam as múltiplas relações que compõem o campo tanto em seu nível de 

intervenção quanto em seu nível de análise” (PASSOS; BARROS, 2000, p.73). Para Aguiar e Rocha (2007, p. 

656), analisadores podem ser acontecimentos, práticas ou dispositivos que sinalizam, mediante seu próprio modo 

de funcionar, aspectos impensados de uma estrutura social. Dessa maneira, acabam por desnaturalizar os modos 

de existência, dado que “expõem o saber e o não saber de uma sociedade sobre si mesma”. Nas palavras de 

Lourau (1997), analisadores permitem provocar a sociedade a falar de si mesma. Na nossa problemática, 

considerar o bullying um analisador dos modos de subjetivação contemporâneos, como um catalisador que 

condensa uma gama de forças sociais até então dispersas, significa entendermos que ele remete a situações e/ou 

questões que indicam linhas componentes dos modos de existencialização em curso e de suas reverberações no 

cotidiano escolar, permitindo a produção de estratégias de ação nessa realidade. (BARROS, 2014, p. 22).  
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práticas de medicalização e judicialização das relações escolares. [...]. (BARROS, 

2014).  

 

O tratamento dispensado por Barros (2014, p. 75-76) em relação à categoria 

judicialização guarda, inicialmente, relação com a possibilidade de se estabelecer uma 

determinada moldura jurídica às relações sociais.  

 

E juntamente com essa medicalização da vida, percebemos também a sua 

judicialização, que chega à escola para resolver alguns de seus velhos problemas. 

Aqui entendemos a judicialização como uma tendência contemporânea, presente não 

só no Brasil, caracterizada pela ampliação da presença de dispositivos jurídicos 

mediando as relações sociais (MARAFON, 2013b). Essa tendência se faz sentir, por 

exemplo, quando os conflitos relacionais no interior da escola são tratados numa 

lógica que geralmente busca encaixar os envolvidos nas categorias “vítima” e 

“agressor”, transpondo para a escola um enquadre jurídico.  

 

Observa-se na tese de Barros (2014, p. 239) uma abordagem em perspectiva 

semelhante à realizada por Oliveira, V. (2015, p. 27) ao explicar a judicialização das questões 

sociais como o princípio básico da Doutrina da Situação Irregular.  

 

Cumpre-nos realçar que a judicialização dos segmentos infantojuvenis não é um 

processo tão recente. Basta citar o exemplo de que, por meio de uma maquinaria 

judicializante, articulada a um complexo discurso médico-higienista, a categoria 

“menor” em nosso país é fabricação entre o final do século XIX e início do século 

XX (MARAFON, 2013a). Na década de 20 do século passado, inclusive, são criados 

diversos mecanismos e aparelhos para a gestão calculista de segmentos 

infantojuvenis vistos como problema social, dentre os quais o Código de Menores, o 

qual se baliza na associação periculosidade-pobreza-menoridade. 

Sob nossa ótica, faz sentido a tese defendida por Marafon (2014), segundo a qual a 

fabricação dessa menoridade e a ideia de prevenção ao bullying, já mencionada 

anteriormente por nós como um dos atuais mecanismos de controle biopolítico de 

populações infantojuvenis, fazem parte de um continuum no processo de 

judicialização não só na infância, como também na adolescência/juventude. Nossa 

discussão, portanto, sustenta que a judicialização é uma tendência que ganha novas 

feições nos últimos anos, não só no Brasil, dada a ampliação da presença de 

dispositivos jurídicos mediando as relações sociais. 

Ao analisar um texto de Foucault que trata genealogicamente da redefinição do 

judiciável, Lilia Lobo (2012) frisa que a atualidade está caracterizada pela difusão 

das funções judiciárias por todo o corpo social. Na leitura Foucaultiana, a 

regulamentação jurídica dos comportamentos na condição de modalidade de 

governo trata-se de algo já em formação desde meados do século XX, sendo uma 

expressão dos aprimoramentos e capilarizações das técnicas contemporâneas de 

poder. 

 

Porém, embora se tenha percebido a possibilidade de se estabelecer uma determinada 

moldura jurídica às relações sociais como uma primeira referência feita por Barros (2014) em 
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relação à categoria judicialização, também é possível problematizar outra possibilidade de 

interpretação: a de que na trama escolar se multipliquem os “juízes” na escola
52

.   

 

Na paisagem contemporânea, ganha mais espaço a perspectiva de que o indivíduo é 

um “empresário de si mesmo” (FOUCAULT, 2008a, p. 311), sendo razoável 

presumirmos que uma das ressonâncias disso seja a exacerbação dos atos de 

violência. Vale trazer à baila as palavras de Foucault (2008a, p. 240): 

[...] quanto mais a lei dá aos indivíduos a possibilidade de se comportar como 

querem na forma de livre empresa, mais se desenvolvem na sociedade essas formas 

múltiplas e dinâmicas de unidade empresa, mais, ao mesmo tempo, as superfícies de 

atrito entre essas diferentes unidades são numerosas e grandes, mais as ocasiões de 

conflito, mais as ocasiões de litígio se multiplicam. 

Ora, e de que modo esses aspectos se relacionam com os processos de judicialização 

dos conflitos entre pares na escola e de que modo o dispositivo-bullying conecta tais 

processos? Concordamos com Marafon (2013a) que, na trama escolar, as situações 

litigiosas entre tais “empresários de si mesmos” têm acarretado a ampliação da 

demanda por mais ação contenciosa na qual se multiplicam “juízes” na escola e 

intervenções judiciárias no intuito de arbitrarem essas relações de conflito. 

(BARROS, 2014, p. 239-240). 

 

A concordância de Barros (2014) que “na trama escolar, as situações litigiosas [...] têm 

acarretado a ampliação da demanda por mais ação contenciosa na qual se multiplicam 

“juízes” na escola”. Percebe-se margem para a disputa, o conflito de interesses e a 

necessidade de se colocar em pauta como a escola, enquanto espaço de poder, se organiza 

para tais enfrentamentos.  

O trabalho possui divulgação autorizada.  Para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização à Normatização disciplinadora. Palavras-Chave utilizadas: 

Violência infanto-juvenil. Bullying. Cartografia. Processos de subjetivação. Escola. 

 

4.46 AS INSURREIÇÕES NO CURSO DE DIREITO DA UNIPLAC E MILITÂNCIA 

ESTUDANTIL NO CENTRO ACADÊMICO EDÉZIO CAON (1998 A 2004) 

 

O trabalho n.º 46, dissertação defendida por Vieira (2018) e intitulada “As insurreições 

no curso de direito da UNIPLAC e militância estudantil no Centro Acadêmico Edézio Caon 

(1998 a 2004)”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Logo, 

classifica-se o título como inconclusivo em relação à judicialização. 
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 Ainda que o emprego da multiplicação de “juízes” na escola possa ter sido feito no sentido figurado é possível 

estabelecer uma problematização a partir do pensamento de Gottlieb citada no trabalho nº 18 no sentido da 

incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes, isto porque a partir dos regimentos escolares 

e do contexto disciplinar de cada instituição de ensino é possível se criar uma moldura para julgamento das 

infrações pedagógicas e das infrações disciplinares.  
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Esta dissertação tem como tema um olhar genealógico sobre a memória de cinco 

egressos do curso de Direito da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), 

no período de 1998 a 2004. Através do Centro Acadêmico de Direito Edézio Caon, 

esses acadêmicos fizeram resistência à política adotada pela Universidade naquele 

período. Analisou-se a insurgência estudantil, sob uma ótica foucaultiana de relação 

de poder e saber na formação da sociedade disciplinar, na judicialização, no 

positivismo jurídico, na repressão sexual e seus dispositivos. Nesse contexto foi 

abordado o sentido de vigiar e punir nas instituições, o controle das atividades, a 

composição de força e a insurgência como forma de contrapoder. O estudo tem 

também como base a pesquisa de campo, por meio de cinco entrevistas com 

acadêmicos, egressos do curso de Direito da UNIPLAC, num registro da resistência 

do movimento estudantil do curso de Direito e as dimensões na trama complexa das 

relações de poder dentro da Universidade. Também compôs a metodologia desta 

pesquisa o estudo bibliográfico. A escolha dos sujeitos da pesquisa se deu pelo fato 

dos mesmos terem sido lideranças estudantis dentro do curso e da universidade e 

terem contribuído para a melhoria da qualidade do ensino, a democratização e a 

transparência da gestão. (VIEIRA, 2018).  

 

 

A categoria “judicialização” aparece quatro vezes na dissertação em exame, sendo três 

delas em título. A única vez em que é empregada no texto não há um esforço conceitual. 

Entretanto, a abordagem do autor autoriza a percepção da judicialização no contexto da força 

que emana das decisões advindas do Poder Judiciário.   

 
Em tempos de judicialização, professores e diretores buscam apoio da força 

disciplinadora e repressora do judiciário; e a presença do Estado repressor se faz 

presente dentro da instituição escolar. Esse encaminhamento é feito através das 

próprias escolas e dos conselhos tutelares que também têm essa função, de 

enquadramento, supondo que alguma inquietação interna ou externa fará esse aluno 

ou aluna insurgente. Portanto o enquadramento linear de comportamento 

socialmente lhe é prescrito. Esse atendimento, como prescreve o Estatuto da Criança 

e do Adolescente é realizado em rede, integrando todas as estruturas do Estado que 

vai da saúde, educação, assistência social ao sistema de segurança pública. Na sua 

essência parece ser de proteção, mas sob uma ótica foucaultiana e de Estado de 

Exceção que vivemos no Brasil após o Golpe de 2016, essa rede é intimidatória, 

repressora e autoritária. (VIEIRA, 2018, p. 48).  

 

 

A dissertação dialoga com a noção de biopoder
53

 na perspectiva foucaultiana, ou seja, 

no contexto de uma forma de governar a vida, fazendo-se necessária a reflexão no plano 

individual (na disciplina em relação ao corpo) e no plano coletivo (o regramento das relações 

sociais).  

A pesquisa realizada por Vieira (2018) aborda “o sentido de vigiar e punir nas 

instituições, o controle das atividades, a composição de força e a insurgência como forma de 

contrapoder” e neste contexto permitiria um diálogo com a presente tese numa dupla 

perspectiva: a) a disciplina que se desenvolve tanto na educação básica quanto no ensino 

superior, que pode ser vista na perspectiva de controle dos corpos, da vida do sujeito 
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 Categoria examinada no trabalho n.º 7.  
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educando, podendo a referida disciplina ser revelada nos documentos internos da instituição 

de ensino tanto no sentido material (dizer o que é a disciplina, o que pode e o que não pode 

ser feito, regulando os corpos e comportamentos) quanto no procedimental (trazendo para o 

espaço da escola a perspectiva de vigiar e punir, inclusive os insurgentes, ou seja, a 

judicialização no contexto de trazer para dentro da escola práticas inspiradas nos 

procedimentos do Poder Judiciário visando “julgar” e estabelecer as “sanções”
54

); b) no 

contexto de levar ao Poder Judiciário, a partir de uma determinada moldura legal, toda ação 

ou omissão (insurgente ou não) que resultar em conflito entre os sujeitos da relação 

educacional ou entre estes e a instituição de ensino.  

É preciso ressalvar que esse desenho é pensado na perspectiva do biopoder, tanto na 

perspectiva da vida e do controle do corpo, quanto no contexto da sujeição de toda a 

população a outros mecanismos de poder e controle.  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização à Normatização disciplinadora. Palavras-Chave utilizadas: 

Disciplinarização. Ensino Jurídico. Insurgência. Poder e Saber. Sexualidade. 

 

 

4.47 PROCESSO POR ABANDONO INTELECTUAL E OS EFEITOS DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR: GÊNERO, RAÇA, CLASSE SOCIAL E AS 

BIOPOLÍTICAS QUE PRODUZEM O FRACASSO ESCOLAR E AS EXPULSÕES 

COMPULSÓRIAS 

 

 

O trabalho n.º 47, tese defendida por Ratusniak (2019) e intitulada “Processo por 

abandono intelectual e os efeitos da judicialização da evasão escolar: gênero, raça, classe 

social e as biopolíticas que produzem o fracasso escolar e as expulsões compulsórias”, contém 

no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa.  

 

Esta tese problematiza os efeitos da judicialização da evasão escolar na vida das 

alunas e dos alunos cujas famílias foram convocadas para as audiências 

extrajudiciais, que fazem parte do projeto Combate à Evasão Escolar, e que são 

citados nos processos por abandono intelectual, em uma comarca do Paraná. Analisa 

como a evasão escolar se tornou um problema do judiciário, que passa a assumir a 

função da escola, investigando as causas e determinando as ações para o retorno e a 

permanência. Pesquisa os efeitos produzidos a partir das práticas biopolíticas, 

acionadas pelo dispositivo pedagógico, na vida das alunas que alegaram como 

                                                 
54

 Retoma-se mais uma vez a perspectiva da incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes 

como problematizado nos trabalhos n.
os 

18 e 45. 
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motivo o cuidado com a família, e dos alunos que mencionaram o desinteresse como 

a condição que determinou a saída da escola. (RATUSNIAK, 2019).  

 

Na tese a palavra judicialização aparece no título e em diferentes partes do texto, sem 

um esforço conceitual quanto ao seu sentido. A pesquisa documental envolveu a análise de 

“processos por abandono intelectual de uma comarca da região sul do Paraná, cadastrados no 

PROJUDI (Processo Eletrônico Judicial) a partir de 2012” (RATUSNIAK, 2019, p. 37). A 

pesquisadora também examinou as ações empreendidas no Projeto de Combate à Evasão 

Escolar, iniciativa do juiz da comarca no ano de 2008, que dez anos depois, em 2018, foi 

objeto de legislação municipal.  

 

O grande número de comunicações de evasão escolar fez com que o juiz da comarca 

iniciasse em 2008 o Projeto Combate à Evasão Escolar, que em 2018 virou lei 

municipal. As ações empreendidas por esse projeto, que entendo como uma prática 

biopolítica, também passaram a ser objeto dessa pesquisa. Com o desenrolar do 

trabalho investigativo, considerei ser necessário conversar com as pessoas que 

produzem e julgam esses processos, e também com as alunas e com os alunos que 

4estão citadas/os neles. Para isso, entrevistei o juiz da comarca, que idealizou o 

Projeto Combate à Evasão Escolar, uma pessoa que representa a equipe que trabalha 

no Projeto, um aluno que alegou o desinteresse e duas alunas que mencionaram 

como motivo para a evasão o cuidado com a família. Também utilizo a situação de 

um menino, nomeado como desinteressado, que foi apresentado na entrevista com o 

juiz. (RATUSNIAK, 2019, p. 37). 

 

Ao se referir as ações do Projeto de Combate à Evasão Escolar como “uma prática 

biopolítica” (RATUSNIAK, 2019, p. 37), remete à questão do biopoder destacada em Vieira 

(2018)
55

, bem como aos mecanismos de controle social já referenciados por Barros (2014)
56

 e 

Oliveira V. (2015)
57

, todos em que se percebe a influência de Michel Foucault. 

 

A prática biopolítica de gestão da população não é necessariamente boa ou má. O 

que ela faz é colocar o evento vida como uma parte por onde circula o biopoder. 

Essa tese mostra essa analítica do poder, dando pistas de como ele opera em termos 

da arte de governar as crianças e adolescentes. Esse governamento vai se desdobrar 

em vários dispositivos que atuam na gestão e administração da população, na forma 

da biopolítica e no disciplinamento dos corpos. Isso pode ter efeitos positivos, como 

os programas de distribuição de renda, e negativos, como a evasão escolar. 

(RATUSNIAK, 2019, p. 44). 

 

Na parte em que discorre sobre as pessoas que trabalham com o Projeto Combate à 

Evasão Escolar a pesquisadora destaca a dedicação dos envolvidos no trabalho.  
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 Trabalho n.º 46. 
56

 Trabalho n.º 45. 
57

 Trabalho n.º 38. 
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Acreditam que as ações humanas provocam transformações. Têm consciência dos 

efeitos da judicialização da evasão escolar nas vidas das pessoas convocadas para as 

audiências, e trabalham intensamente para minimizá-las, fazendo com que o contato 

com o judiciário possibilite o acesso aos direitos. (RATUSNIAK, 2019, p. 30). 

 

Na percepção da pesquisadora, a evasão escolar esconde o fracasso da dinâmica 

escolar, das relações travadas no ambiente da escola, na medida em que a instituição de 

ensino não consegue produzir em seus alunos o capital humano esperado para o mercado de 

trabalho.  

 

Nesse sentido, a judicialização da educação é antes uma máquina que faz funcionar 

a normalização das crianças e dos adolescentes, uma tecnologia da biopolítica. Ela 

aproxima aqueles que se desviam da norma. Para Giovanna Marafon (2014, p. 8), 

[…] uma possibilidade específica para pensar a judicialização se dá por meio da 

análise da infração jurídico-legal acoplada à disciplina, e aqui fica evidente a 

definição jurídico-legal no campo da menoridade ativando e sendo ativada pelo 

funcionamento disciplinar, que incluía o olhar da vigilância policial. Desse modo a 

lei faz ativar os circuitos para a normalização continuar a acontecer. Nesse aspecto, a 

judicialização se apresenta como um processo que está acoplado à normalização dos 

gestos, das pessoas, dos atos. Neste sentido emerge uma indicação: judicialização e 

normalização requerem-se mutuamente. (RATUSNIAK, 2019, p. 111). 

 

Ao se referir à judicialização da educação o faz numa reflexão que envolve a 

biopolítica e um sistema em que a judicialização e normalização requerem-se mutuamente. A 

normalização, neste contexto, deve ser percebida como a subjetivação do indivíduo ao 

enquadramento legal desejado e possível diante da realidade concreta
58

. 

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se com a judicialização aos processos por abandono intelectual / controle de política 

pública educacional de combate à evasão escolar. Palavras-Chave utilizadas: Expulsão 

Compulsória. Evasão Escolar. Desigualdade de Gênero. Biopolíticas. 

  

                                                 
58

 A suspensão da posição de aluna a partir da gravidez, denunciada como evadida ao judiciário, afirma que ser 

mãe no período de obrigatoriedade escolar é um interdito, um crime que ameaça punir os familiares, mas que na 

prática faz as punições recair sobre a ela própria. Essas punições produzem as subjetividades dessas jovens, que 

quase nunca contam suas histórias, mas antes são contadas a partir do diagnóstico, da classificação, da 

hierarquização de suas vidas em uma instituição. A suspensão dos processos dessas alunas não visa somente à 

exclusão, mas antes, ligá-las ao “[...] aparelho de normalização dos indivíduos” (FOUCAULT, 2003a, p.114). A 

falta de ações afirmativas para que possam estudar fortalece a pressão social para a priorização da função 

materna, levando as alunas-mães a deixar de frequentar a escola. A produção da figura da mãe insubstituível, que 

deve cuidar dos filhos e das filhas em tempo integral, ancorado no discurso da maternidade suficientemente boa, 

subjetiva as alunas [...]. (RATUSNIAK, 2019, p. 192). 
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4.48 VIOLÊNCIA COMO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL: SUAS 

MANIFESTAÇÕES E SEU ENFRENTAMENTO NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

O trabalho n.º 48, dissertação defendida por Schmidt (2007) e intitulada “Violência 

como uma expressão da questão social: suas manifestações e seu enfrentamento no espaço 

escolar”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título nem apresenta 

elementos que autorizem a sua contextualização. Logo, classifica-se o título como 

inconclusivo em relação à judicialização. No Catálogo de Teses e Dissertações não existem 

informações complementares e a dissertação consta como TAPS. Neste contexto, restou 

prejudicado o exame para os fins desta pesquisa. 

 

4.49 A GRATUIDADE NOS VESTIBULARES/97 E 98 DA UFMT COMO PRINCÍPIO DE 

INCLUSÃO E AFIRMAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O trabalho n.º 49, dissertação defendida por Arantes (2009) e intitulada “A gratuidade 

nos vestibulares/97 e 98 da UFMT como princípio de inclusão e afirmação do direito à 

educação superior”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título nem 

apresenta elementos que autorizem a sua contextualização. Logo, classifica-se o título como 

inconclusivo em relação à judicialização. No Catálogo de Teses e Dissertações não existem 

informações complementares e a dissertação consta como TAPS. Neste contexto, restou 

prejudicado o exame para os fins desta pesquisa. 

 

4.50 DO SILÊNCIO AO DESCONFORTO: A PRÁTICA DE EDUCADORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL FRENTE À SEXUALIDADE DAS CRIANÇAS 

 

O trabalho n.º 50, dissertação defendida por Motta (2017) e intitulada “Do silêncio ao 

desconforto: a prática de educadoras da educação infantil frente à sexualidade das crianças”, 

não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título nem apresenta elementos 

que autorizem a sua contextualização. Logo, classifica-se o título como inconclusivo em 

relação à judicialização. O trabalho teve por foco a identificação dos combates cotidianos 

travados pelas professoras de educação infantil em torno da sexualidade das crianças. A 

palavra judicialização aparece uma vez e apenas no resumo, no contexto da judicialização das 

relações. Neste contexto, restou prejudicado o exame para os fins desta pesquisa. 
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4.51 UMA ANÁLISE SOBRE OS DIREITOS HUMANOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES DA FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS(AS) DA UFPA (2011-2015) 

 

O trabalho n.º 51, dissertação defendida por Franco (2017) e intitulada “Uma análise 

sobre os direitos humanos nas práticas curriculares da formação de psicólogos(as) da UFPA 

(2011-2015)”, não apresenta expressa referência à categoria judicialização no título. Faz 

expressa menção aos direitos humanos nas práticas curriculares da formação de psicólogos o 

que não autoriza a interpretação de relação com a temática dessa tese. Logo, classifica-se o 

título como inconclusivo em relação à judicialização.  

 

Esta tese teve como objetivo problematizar as práticas curriculares da Formação em 

Psicologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), a fim de investigar como é 

produzido neste currículo o objeto direitos humanos, entre os anos de 2011 a 2015. 

Especificamente visou problematizar o objeto direitos humanos e sua relação com o 

campo da educação, examinando as racionalidades acerca da educação em direitos 

humanos na atualidade; questionar os modos como o objeto direitos humanos tem se 

materializados nas práticas da psicologia brasileira; analisar a forma como objeto 

dos direitos humanos se faz presente nos dois dispositivos-currículo: Diretrizes 

Nacionais Curriculares para os Cursos de Psicologia e Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Psicologia da UFPA e; analisar as racionalidades acerca dos direitos 

humanos presentes na produção acadêmica dos docentes da Faculdade de Psicologia 

na UFPA e a relação com as sociedades dos discursos, aos quais estes fazem parte. 

(FRANCO, 2017).  

 

A categoria judicialização é tratada no contexto de judicialização da vida, “isto é, uma 

expansão do poder judiciário sobre diversos aspectos da vida, antes consideradas não 

judicializáveis, cujos efeitos são do enquadramento a norma e submissão à lei” (FRANCO, 

2017, p. 42). A autora problematiza a demanda que recai sobre a Justiça, como se operam as 

estratégias de normalização que se sobrepõem ao próprio alegado direito que se pretende 

afirmar e o papel do psicólogo, tomando, por exemplo, o contexto de um modelo 

normalizante que é desenhado para a infância, de modo que a criança se torne uma sujeita de 

direitos. 

 

Muitas vezes, é em nome dos direitos humanos que se pede a intervenção destes 

poderes judiciários, desde modo afirmam Oliveira e Brito (2013, p. 85): 

Assim demanda-se que a Justiça legisle sobre todos os aspectos do viver. Sob a 

justificativa de humanização do viver. Sob a justificativa de humanização do sistema 

jurídico, leis e processos que passam a regular danos, afetos, interferências e 

humilhações. Entretanto, temos percebido que essa humanização que pretende 

garantir o bem-estar dos direitos individuais é a mesma que perpetua uma lógica 

punitiva, enquadrando algumas vidas no banco dos réus. 

Na lógica da judicialização, o que está em jogo é menos a afirmação de direitos 

como processos singulares, e mais estratégias de normalização. Tomando a infância 
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como exemplo de como as intervenções em nome dos direitos podem promover 

ortopedias sociais, recorremos a Bicalho et al (2009), os quais afirmam que na 

defesa dos direitos da criança, historicamente, se criou uma fisionomia para a 

mesma, isto é, uma forma de objetivação da infância, a qual se vinculam 

características tomadas como universais. Tomar a criança como sujeito de direito 

implicou em relacioná-las a um conjunto de necessidades consideradas como 

essenciais a infância. Criou-se um modelo normalizante de infância para afirmar a 

condição de cidadania da mesma. Muitas vezes, o profissional de psicologia é 

convocado a normalizar a criança a fim que se torne um sujeito de direitos. Assim 

uma prática de psicologia compromissada com direitos humanos, poderá ou não, 

romper com os processos de normalização dos indivíduos. Para os autores, é 

necessário sempre questionar o movimento de forças que produziu determinados 

direitos a fim de avaliar os seus efeitos. (FRANCO, 2017, p. 42-43). 

 

Assim como em outros trabalhos já examinados nesta tese percebe-se presente a 

questão da biopolítica como dimensão do biopoder, conforme a influência de Michel 

Foucault, no sentido crítico que envolve a temática dos direitos humanos, as relações de 

poder, de modo a gerir a vida da população. 

 

[...] por meios de processos de judicialização e medicalização, que promovem 

assujeitamentos diversos. Agora, interessa-nos interrogar sobre a possibilidade da 

produção de direitos em outras paragens, nas brechas dos processos de normalização 

da vida, como práticas de resistência. (FRANCO, 2017, p. 62).  

 

Na tese em exame a categoria judicialização não se refere às relações escolares, como 

visto desde o início da análise. O foco esteve relacionado às práticas curriculares da Formação 

em Psicologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).  

O trabalho possui divulgação autorizada e para fins de classificação nesta pesquisa 

relaciona-se a judicialização à formação curricular do psicólogo.  Palavras-Chave utilizadas: 

Currículo. Direitos humanos. Formação em psicologia. Educação superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
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5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em busca de possíveis respostas para a pergunta título – Podemos falar em 

judicialização da educação? – a pesquisa reuniu para análise de conteúdo os 51 trabalhos 

existentes na área da educação do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, tendo sido 

encontrados os seguintes sentidos para a categoria judicialização: (1) impacto da ação da 

Justiça no universo da escola e das relações escolares; (2) o ato de expor ao Poder Judiciário 

demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos 

direitos do cidadão; (3) atuação do Sistema de Justiça para a solução da demanda; (4) 

normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica); (5) incorporação dos 

métodos de decisão judicial para além das cortes.  

Para exame do sentido empregado em cada pesquisa, as dissertações e teses foram 

examinadas inicialmente a partir do título, sendo enquadradas numa das seguintes opções: (1) 

Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta 

pesquisa; (2) Trabalhos que não contém no título referência à categoria judicialização, mas 

que permitem a contextualização no interesse desta pesquisa; (3) Trabalhos cujos títulos 

foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta pesquisa; (4) 

Trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência temática com 

esta pesquisa.  

Os trabalhos foram então agrupados em tabelas organizadas por colunas com os 

seguintes dados: N.º (número correspondente ao trabalho no Catálogo de Teses e 

Dissertações), Título (indicação do título atribuído ao trabalho), ANO (indicação do ano de 

conclusão do trabalho), CURSO (indicação do curso na área da Educação), J/PC (inserção da 

categoria judicialização nas palavras-chave), CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação 

com a categoria judicialização na interpretação feita desta pesquisa) e S (sentido da 

judicialização da educação apresentado pelo autor do trabalho). 

Em relação à coluna J/PC (inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) 

foram adotados os seguintes critérios de respostas para fins de análise e discussão: S (sim), N 

(não), NAAI (não avaliado por ausência de informações) e EPIT (Exame prejudicado por 

impertinência temática).  

Em relação à coluna S (sentido da judicialização da educação apresentado pelo autor 

do trabalho) foram adotados os seguintes critérios de resposta para fins de análise e discussão: 

(1) impacto da ação da Justiça no universo da escola e das relações escolares; (2) o ato de 
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expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o 

garantidor da efetividade dos direitos do cidadão; (3) atuação do Sistema de Justiça e/ou 

outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos; (4) normatização dos corpos / 

relações de biopoder (disciplina / biopolítica); (5) incorporação dos métodos de decisão 

judicial para além das cortes; (6) não foi possível avaliar o sentido; (7) exame prejudicado por 

impertinência temática.  

De modo a permitir o exame a partir da reunião temática, a coluna CLASSIFICAÇÃO 

(classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação feita desta pesquisa) 

recebeu tratamento de análise de conteúdo de forma a permitir agrupamentos temáticos das 

pesquisas relacionadas à judicialização da educação: Controle de Políticas Públicas 

Educacionais, Direito à educação, Normatização disciplinadora, Exame prejudicado, 

Fenômeno, Justiça restaurativa e Outros.  

 Em relação à coluna Controle de Políticas Públicas Educacionais foram agrupadas 

pesquisas em que a categoria judicialização esteve relacionada ao exame de políticas públicas 

educacionais pelo Poder Judiciário (de forma ampla) e pesquisas que declinaram uma política 

específica (política de cotas, por exemplo).  

Em relação à coluna Direito à educação foram agrupadas pesquisas em que a categoria 

judicialização esteve relacionada ao direito à educação (direito à educação infantil, por 

exemplo) e com recorte específico (revalidação de diplomas estrangeiros, por exemplo).  

Em relação à coluna Normatização disciplinadora foram agrupadas pesquisas em que a 

categoria judicialização esteve relacionada a contexto de bullying, evasão escolar, sistema 

socioeducativo, violência escolar e outros trabalhos em que as reflexões relacionadas à 

judicialização foram construídas sob a influência foucaultiana de relações de poder, biopoder 

(disciplina/biopolítica).  

Em relação à coluna Exame prejudicado foram agrupadas pesquisas em que o exame 

da categoria judicialização esteve prejudicado por ausência de informações ou por 

impertinência temática.  

Em relação à coluna Fenômeno foram agrupadas pesquisas em que o exame da 

categoria judicialização esteve contextualizado como o fenômeno sob investigação científica.  

Em relação à coluna Justiça Restaurativa foram agrupadas pesquisas relacionadas 

como alternativas à judicialização, envolvendo pesquisas que mencionaram expressamente a 

justiça restaurativa, bem como aos procedimentos restaurativos, ao ensino voltado para justiça 

restaurativa e à desjudicialização.   
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Em relação à coluna Outras Pesquisas foram agrupadas aquelas pesquisas em que não 

foi possível um agrupamento específico, contextualizadas como únicas considerando os 

critérios utilizados pelo pesquisador.  

 

5.2 TRABALHOS QUE CONTÉM NO TÍTULO REFERÊNCIA À CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DESTA PESQUISA 

 

Foram reunidas 19 pesquisas na tabela relacionada que aos trabalhos que contém no 

título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa, adiante apresentada: 

 

Tabela 2: Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa 

N.º  TITULO ANO CURSO 

 

J/PC 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

S 

1 

A INTERFERÊNCIA DA 

JUDICIALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ACESSO À 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

2019 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL  

(VAGA EM CRECHE) 

 

 

2 

2 A JUDICIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO' 2010 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

NAAI 

 

EDUCAÇÃO EM SENTIDO AMPLO 

(SEM ESPECIFICIDADE) 

 

6 

3 

O TRABALHO DOCENTE FRENTE À 

JUDICIALIZAÇÃO DE VAGAS NAS 

CRECHES: SENTIDOS DE 

PROFESSORES 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

SIM 

 

IMPACTO NA ATUAÇÃO DOCENTE 

 

1 

4 
A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ESCOLARES 
2017 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

SIM 

 

FENÔMENO NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO 

 

1 

6 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

ESTRANGEIROS DE GRADUAÇÃO E 

A SUA JUDICIALIZAÇÃO NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 

BRASIL(2009-2016) 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

ESTRANGEIROS 

 

 

 

2 

7 

EDUCAR E PUNIR: A 

JUDICIALIZAÇÃO DA VIDA 

ESCOLAR 

2019 

MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO - 

PROCESSOS 

FORMATIVOS E 

DESIGUALDADES 

SOCIAIS 

 

 

 

SIM 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

 

 

 

4 

10 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: A 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMO MECANISMO DE 

EXIGIBILIDADE DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUIZ 

DE FORA 

2011 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

NAAI 

 

 

 

PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

RELAÇÃO À EXIGIBILIDADE DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

6 

13 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: DESAFIOS À POLÍTICA 

MUNICIPAL E A EXIGIBILIDADE DE 

SEU DIREITO EM JUIZ DE FORA-MG 

2015 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

2 
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15 

A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO – O OLHAR DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

 

2 

18 

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DO 

CORTE ETÁRIO PARA O INGRESSO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL NO 

PARANÁ 

 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

CONTROLE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS (IDADE 

DE CORTE PARA INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

 

3 

19 

CRECHE: DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

À JUDICIALIZAÇÃO DA VAGA 

 

2017 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

SIM 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

(VAGA EM CRECHE) 

 

2 

20 

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE CASCAVEL/PR E A 

JUDICIALIZAÇÃO: CONSTATAÇÕES 

E APONTAMENTOS 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

 

3 

21 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

NO BRASIL: TENDÊNCIAS DA 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E 

PERSPECTIVAS PARA A 

EXEQUIBILIDADE DO DIREITO 

(2000-2010) 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

 

FENÔMENO NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

2 

22 

A JUDICIALIZAÇÃO NA EXPANSÃO 

DAS VAGAS EM CRECHES: O 

DIÁLOGO ENTRE PODER 

JUDICIÁRIO E PODER EXECUTIVO 

2017 

MESTRADO 

PROFISSIONAL EM 

FORMAÇÃO DE 

GESTORES 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

SIM 

 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

(VAGA EM CRECHE) 

 

 

 

2 

23 

A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ESCOLARES: UM ESTUDO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE PROFESSORES 

 

2011 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

NAAI 

 

RELAÇÕES ESCOLARES 

(PROFESSORES) 

 

6 

32 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UMA ANÁLISE DA 

DINÂMICA DO FENÔMENO NO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL  

(VAGA EM CRECHE) 

 

 

3 

34 

JUDICIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: ENTRE ENFASES, 

ENCAMINHAMENTOS E 

SOLICITAÇÕES NO MUNICÍPIO DE 

SOROCABA-SP 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL (A 

PARTIR DO OLHAR DOS DIRETORES 

DE CRECHE) 

 

 

3 

35 

 

A JUDICIALIZAÇÃO PELA 

GARANTIA DO DIREITO A 

EDUCAÇÃO EM TERRITÓRIOS DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

(EM TERRITÓRIOS DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL) 

 

 

 

 

 

2 

47 

PROCESSO POR ABANDONO 

INTELECTUAL E OS EFEITOS DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA EVASÃO 

ESCOLAR: GÊNERO, RAÇA, CLASSE 

SOCIAL E AS BIOPOLÍTICAS QUE 

PRODUZEM O FRACASSO ESCOLAR 

E AS EXPULSÕES COMPULSÓRIAS 

2019 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

 

 

 

 

 

4 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

O exame do sentido empregado em cada uma das 19 pesquisas constantes da Tabela 2 

(Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta 

pesquisa) apresentou o seguinte resultado: (2 – 10,5%) impacto da ação da Justiça no universo 

da escola e das relações escolares; (8 – 42,1%) o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a 

fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do 
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cidadão; (4 – 21,1%) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional 

para solucionar conflitos; (2 – 10,5%) Normatização dos corpos / relações de biopoder 

(disciplina / biopolítica); (0 – 0%) incorporação dos métodos de decisão judicial para além 

das cortes; (3 – 15,8%) não foi possível avaliar o sentido; (0 – 0%) exame prejudicado por 

impertinência temática, com a seguinte representação gráfica: 

 

Fig. 19 – Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas pesquisas constantes da 

Tabela 2: Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

 

Observe-se que os três trabalhos indicados com NAAI (não avaliado por ausência de 

informações) referem-se aos anos de 2010 (1) e 2011 (2), portanto, anteriores a implantação 

da Plataforma Sucupira. Excluídos os três, temos dezesseis distribuídos da seguinte maneira: 

(2 – 12,5%) impacto da ação da Justiça no universo da escola e das relações escolares; (8 – 

50%) o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e 

torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão; (4 – 25%) atuação do Sistema de 

Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos; (2 – 12,5%) 

normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica), com a seguinte 

representação gráfica: 

 

Fig. 20 - Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas pesquisas constantes da Tabela 2: 

Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa, excluídos os NAAI. 
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Fonte: O autor, 2021. 

 

Percebe-se que o sentido que alcança a maior expressão é o que associa a 

judicialização ao ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz 

intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão, constatado em 8 

trabalhos, representando 50%.  

A interpretação de que a judicialização está relacionada à atuação do Sistema de 

Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos foi percebida em 4 

trabalhos, representando 25%. Essa associação decorre fundamentalmente pelo papel do 

Ministério Público a partir da CRFB/1988 e de outros sujeitos do sistema de justiça.  

A interpretação relacionada ao impacto da ação da Justiça no universo da escola e das 

relações escolares se fez presente em 2 pesquisas (representando 12,5%) que tinham 

exatamente o objetivo de tal verificação.  

Finalmente, a grande novidade foram as 2 pesquisas (representando 12,5%)  em que a 

categoria judicialização esteve associada, sob a influência foucaultiana, às relações de poder, 

biopoder (disciplina/biopolítica), como explicado.  

Passando à verificação se os autores que não utilizaram a categoria judicialização no 

título haviam feito à utilização nas palavras-chave, coluna J/PC (inserção da categoria 

judicialização nas palavras-chave), foi obtido o seguinte resultado de acordo com os critérios 

de respostas para fins de análise e discussão: S (sim) em 15 trabalhos (78,9%), N (não) em 1 

trabalho (5,3%), NAAI (não avaliado por ausência de informações) em 3 trabalhos (15,8%), e 

EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática) em nenhum trabalho (0%); com a 

seguinte representação gráfica:  
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Fig. 21 - Gráfico representativo da J/PC (inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) nas pesquisas constantes da 

Tabela 2: Trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Apenas no trabalho n.º 47, intitulado “Processo por abandono intelectual e os efeitos 

da judicialização da evasão escolar: gênero, raça, classe social e as biopolíticas que produzem 

o fracasso escolar e as expulsões compulsórias”, a categoria judicialização não foi inserida 

nas palavras-chave.  

Na referida tese, Ratusniak (2019) que se refere à judicialização da educação como 

uma máquina que faz funcionar a normalização das crianças e dos adolescentes, 

exemplificando que a judicialização ocorre em situações concretas de evasão escolar. 

Ressalva-se que é possível ocorrer crítica em relação ao autor desta tese pela 

interpretação dispensada em relação à coluna S (sentido da judicialização da educação 

apresentado pelo autor do trabalho). Sim, outras hipóteses seriam possíveis inclusive por 

conta do exemplo utilizado (judicialização da evasão escolar), porém a interpretação foi feita 

considerando a argumentação construída sob a influência foucaultiana de relação de poder, ou 

seja, no contexto do biopoder. Essa perspectiva de uma forma de governar a vida e que está 

diretamente relacionada à disciplina do corpo e ao regramento das relações sociais foi 

percebida e interpretada nos diferentes trabalhos agrupados
59

 associando a categoria 

                                                 
59

 Além do n.º 47, foram agrupados como “normatização disciplinadora” os seguintes trabalhos construídos sob a 

influência foucaultiana: n.º 7 (dissertação) “Educar e punir: a judicialização da vida escolar os trabalhos; n.º 8 

(dissertação) “A ação dos atores jurídico-sociais em processos judiciais de estudantes”; n.º 20 (dissertação) 

“Violência nas escolas públicas de Cascavel/PR e a judicialização: constatações a apontamentos; n.º 28 

(dissertação) “Práticas curriculares de formação continuada de técnicos da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Estado do Pará (FAPESA): um diagnóstico histórico-genealógico (2011-2015)”; n.º 38 

(dissertação) “Sistema Socioeducativo: uma análise dos atores do sistema de garantia de direitos do Rio de 

Janeiro”; n.º 44 (tese) “Leis antibullying: ir além de vigiar e punir”; n.º 45 (tese) “Violência infantojuvenil e o 

território da escola: o bullying como analisador de processos de subjetivação contemporâneos”; n.º46 
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judicialização à normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica) e se 

revelou uma novidade encontrada nesta tese, razão do agrupamento em Normatização 

disciplinadora.  

Os demais quinze trabalhados que associaram a categoria judicialização nas palavras-

chave é indicador de que o que havia sido expresso no título correspondia à abordagem, como 

se verificou por intermédio da análise de conteúdo exposta nesta investigação. Apenas em 3 

trabalhos o exame não foi possível, pelas razões já explicadas (referem-se aos anos de 2010 

(1) e 2011 (2), portanto, anteriores a implantação da Plataforma Sucupira). 

Finalizando esta etapa de análise dos dados da Tabela 2 e tendo por foco a coluna 

CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação 

feita desta pesquisa), reitera-se que esta recebeu tratamento de análise de conteúdo de forma a 

permitir agrupamentos temáticos das pesquisas relacionadas à judicialização da educação. Em 

19 trabalhos examinados nesta etapa foram obtidos os seguintes resultados: 1 (5,3%) Controle 

de Políticas Públicas Educacionais, 12 (63,2%) Direito à educação, 0 (0%) Exame 

prejudicado, 3 (15,8%) Fenômeno da judicialização,  0 (0%) Justiça restaurativa, 3 (15,8%) 

Normatização disciplinadora e 0 (0%) Outras pesquisas, com a seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 22 - Gráfico representativo da CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização 

na interpretação feita desta pesquisa) nas pesquisas constantes da Tabela 2: Trabalhos que contém no título 

referência à categoria judicialização no contexto desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

                                                                                                                                                         
(dissertação) “As insurreições no curso de direito da UNIPLAC e militância estudantil no Centro Acadêmico 

EdézioCaon (1998 a 2004)”. 
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5.3 TRABALHOS QUE NÃO CONTÉM NO TÍTULO REFERÊNCIA À CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO, MAS QUE PERMITEM A CONTEXTUALIZAÇÃO NO INTERESSE 

DESTA PESQUISA 

 

Foram reunidas 11 pesquisas na tabela relacionada que aos trabalhos que não contém 

no título referência à categoria judicialização, mas que permitem a contextualização no 

interesse desta pesquisa. 

 

Tabela 3: Trabalhos que não contém no título referência à categoria judicialização, mas que permitem a 

contextualização no interesse desta pesquisa 

N.º  TITULO ANO CURSO 

 
J/PC 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
S 

8 

A AÇÃO DOS ATORES JURÍDICO-

SOCIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS 

DE ESTUDANTES 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

ASPECTOS PUNITIVOS E 

EDUCATIVOS DAS AÇÕES 

ENVOLVENDO ALUNOS DO 

FUNDAMENTAL II 

 

 

3 

9 

DIREITO EDUCACIONAL: O PODER 

JUDICIÁRIO E A EFETIVAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

SIM 

 

CONTROLE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

2 

17 

OS EFEITOS DA ATUAÇÃO DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA NAS 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL: ESTUDO DE CASO NO 

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

3 

24 

O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PELA VIA JUDICIAL EM MATO 

GROSSO DO SUL: O INGRESSO 

OBLÍQUO 

 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO 

ENSINO MÉDIO COM BASE NA 

NOTA OBTIDA NO EXAME 

NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

(ENEM) 

 

 

2 

26 

O CONTROLE JUDICIAL DA 

QUALIDADE DA OFERTA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO 

DAS AÇÕES COLETIVAS NOS 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL 

(2005-2016) 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

2 

30 

A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE 

VALORIZAÇÃO DOCENTE PELA VIA 

JUDICIAL 

2019 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

SIM 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS (VALORIZAÇÃO 

DOCENTE) 

 

 

2 

31 

OS CONFLITOS VIOLENTOS DE 

BULLYING NA ESCOLA E SEUS 

ENTRELAÇAMENTOS COM A 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

 

2 

33 

O FEDERALISMO BRASILEIRO E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS: UM ESTUDO A 

PARTIR DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

2012 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NAAI 

 

 

CONTROLE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

 

2 

36 

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA COMO UM DIREITO: DO 

ESTABELECIMENTO À SUA 

EFETIVAÇÃO 

2018 

MESTRADO 

PROFISSIONAL EM 

PROCESSOS DE 

ENSINO, GESTÃO E 

INOVAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO (DE 

QUALIDADE) 

 

 

2 
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42 

APROXIMAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO 

E JUSTIÇA: ENSINO JURÍDICO, 

JUSTIÇA RESTAURATIVA E 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

2019 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

ENSINO JURÍDICO DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA COMO 

ALTERNATIVA À JUDICIALIZAÇÃO 

DE CONFLITOS 

 

2 

43 

O DIREITO À EDUCAÇÃO: A 

ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE 

JUSTIÇA E DEFESA DA EDUCAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

ENTRE 2001 E 2007 

2008 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

NAAI 

 

 

 

 

PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

RELAÇÃO À EXIGIBILIDADE DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

6 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

O exame do sentido empregado em cada uma das 11 pesquisas constantes da Tabela 3 

(Trabalhos que não contém no título referência à categoria judicialização, mas que permitem a 

contextualização no interesse desta pesquisa) apresentou o seguinte resultado: (0 - 0%) 

impacto da ação da Justiça no universo da escola e das relações escolares; (8 – 72,7%) o ato 

de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o 

garantidor da efetividade dos direitos do cidadão; (2 – 18,2%) atuação do Sistema de Justiça 

e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos; (0–0%) normatização 

dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica); (0 – 0%) incorporação dos 

métodos de decisão judicial para além das cortes; (1 –9,1%) não foi possível avaliar o sentido; 

(0 – 0%) exame prejudicado por impertinência temática; com a seguinte representação 

gráfica:  

 

Fig. 23 - Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas pesquisas constantes 

da Tabela 3: Trabalhos que não contém no título referência à categoria judicialização, mas que permitem a 

contextualização no interesse desta pesquisa 

 
Fonte: O autor, 2021. 
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Mais uma vez o sentido que alcança a maior expressão é o que associa a judicialização 

ao ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se 

o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão, constatado em 8 trabalhos, representando 

72,7%. A interpretação de que a judicialização está relacionada à atuação do Sistema de 

Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos foi percebida em 2 

trabalhos, representando 18,2%. Não foi possível avaliar o sentido em 1 trabalho 

(representando 9,1%). 

Passando à verificação se os autores que não utilizaram a categoria judicialização no 

título haviam feito à utilização nas palavras-chave, coluna J/PC (inserção da categoria 

judicialização nas palavras-chave), foi obtido o seguinte resultado de acordo com os critérios 

de respostas para fins de análise e discussão: S (sim) em 7 trabalhos (78,9%), N (não) em 2 

trabalhos (18,2%), NAAI (não avaliado por ausência de informações) em 2 trabalhos (18,2%), 

e EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática) em nenhum trabalho (0%); com a 

seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 24 - Gráfico representativo da J/PC (inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) nas pesquisas constantes da 

Tabela 3: Trabalhos que não contém no título referência à categoria judicialização, mas que permitem a 

contextualização no interesse desta pesquisa 

 

 
Fonte: O autor, 2021. 

 

A ausência de inserção ocorreu em 2 trabalhos relacionados à justiça restaurativa, 

sendo correta a interpretação pela não inserção. E em outros 2 casos não foi possível fazer a 

avaliação, importando destacar que os trabalhos foram concluídos em 2008 e 2012, portanto 

antes da implantação da Plataforma Sucupira. 
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Finalizando esta etapa de análise dos dados da Tabela 3 e tendo por foco a coluna 

CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação 

feita desta pesquisa), reitera-se que esta recebeu tratamento de análise de conteúdo de forma a 

permitir agrupamentos temáticos das pesquisas relacionadas à judicialização da educação. Em 

11 trabalhos examinados nesta etapa foram obtidos os seguintes resultados: 3 (27,3%) 

Controle de Políticas Públicas Educacionais, 5 (45,5%) Direito à educação, 0 (0%) Exame 

prejudicado, 3 (15,8%) Fenômeno da judicialização,  2 (18,2%) Justiça restaurativa, 1 (9,1%) 

Normatização disciplinadora e 0 (0%) Outras pesquisas; com a seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 25 - Gráfico representativo da CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização 

na interpretação feita desta pesquisa) nas pesquisas constantes da Tabela 3: Trabalhos que não contém no título 

referência à categoria judicialização, mas que permitem a contextualização no interesse desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

5.4 TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM INTERPRETADOS COMO 

INCONCLUSIVOS NO CONTEXTO DE INTERESSE DESTA PESQUISA 

 

Foram reunidas 17 pesquisas na tabela relacionada que aos trabalhos cujos títulos 

foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta pesquisa: 

 

Tabela 4: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta pesquisa 

N.º  TITULO ANO CURSO 

 

J/PC 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

S 

11 

O DIREITO À EDUCAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DA SERRA/ES: ANÁLISE 

DO PROGRAMA PRÓ-ESCOLA 

2016 

MESTRADO EM 

ENSINO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

SIM 

 

 

DESJUDICIALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

2 
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14 

O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

DAS CRIANÇAS DO CAMPO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

 

PREJUDICADO 

 

 

6 

16 

ACESSO E PERMANÊNCIA NA UFPR: 

UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (2010 – 

2014) 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

 

POLÍTICA DE COTAS 

 

 

6 

25 

OS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA PARA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO 

CONTEXTO PARANAENSE 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

 

PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 

RELAÇÃO À EXIGIBILIDADE DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

3 

27 

A CRIANÇA DE CINCO ANOS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 

ANOS: PERCEPÇÃO DE PAIS, 

DIRETORES E JUÍZES 

2015 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

SIM 

 

CONTROLE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS (IDADE 

DE CORTE PARA INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

 

2 

28 

PRÁTICAS CURRICULARES DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

DO ESTADO DO PARÁ (FASEPA): 

UMDIAGNÓSTICO HISTÓRICO-

GENEALÓGICO (2011-2015) 

2016 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

SIM 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

(VOLTADA PARA AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS RELACIONADAS ÀS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

CONTEXTO DE SOCIOEDUCAÇÃO) 

 

 

 

 

 

4 

37 

PROBLEMATIZANDO AS 

DIFERENTES FORMAS DE 

PROVIMENTO DA GESTÃO 

ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS SUL-

RIO-GRANDENSES 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

 

PROVIMENTO DO CARGO DE 

DIRETOR/GESTOR ESCOLAR 

 

 

2 

38 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UMA 

ANÁLISE SOBRE AS CONCEPÇOES 

DOS OPERADORES DO SISTEMA DE 

GARANTIA DE DIREITOS DO RIO DE 

JANEIRO 

2015 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

PAPEL DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO 

 

 

 

2 

40 

PRÁTICAS RESTAURATIVAS: O 

ACONTECER DO DIÁGOLO NA 

ESCOLA? 

2016 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

NÃO 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

6 

41 
DIREITO À EDUCAÇÃO E DIÁLOGO 

ENTRE PODERES 
2012 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

NAAI 

 

PREJUDICADO 

 

6 

44 
LEIS ANTIBULLYING: IR ALÉM DE 

VIGIAR E PUNIR 
2017 

DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

(SOCIOEDUCATIVA) 

 

 

 

6 

45 

VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL: O 

BULLYING COMO ANALISADOR 

DOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

CONTEMPORÂNEOS 

 

2014 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

 

 

 

4 

46 

AS INSURREIÇÕES NO CURSO DE 

DIREITO DA UNIPLAC E 

MILITÂNCIA ESTUDANTIL NO 

CENTRO ACADÊMICO EDÉZIO 

CAON (1998 A 2004) 

2018 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NÃO 

 

 

NORMATIZAÇÃO DISCIPLINADORA 

 

 

2 

48 

VIOLÊNCIA COMO UMA 

EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL: 

SUAS MANIFESTAÇÕES E SEU 

ENFRENTAMENTO NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

2007 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

NAAI 

 

 

 

PREJUDICIADO 

 

 

 

6 
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49 

A GRATUIDADE NOS 

VESTIBULARES/97 E 98 DA UFMT 

COMO PRINCÍPIO DE INCLUSÃO E 

AFIRMAÇÃO DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

2009 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NAAI 

 

 

PREJUDICIADO 

 

 

6 

50 

DO SILÊNCIO AO DESCONFORTO: A 

PRÁTICA DE EDUCADORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL FRENTE À 

SEXUALIDADE DAS CRIANÇAS 

2017 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

NAAI 

 

 

PREJUDICIADO 

 

 

6 

51 

UMA ANÁLISE SOBRE OS DIREITOS 

HUMANOS NAS PRÁTICAS 

CURRICULARES DA FORMAÇÃO DE 

PSICÓLOGOS (AS) DA UFPA (2011-

2015) 

2017 
DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

NÃO 

 

 

 

FORMAÇÃO CURRICULAR DO 

PSICÓLOGO 

 

 

 

4 

Fonte: O autor, 2021. 

 

O exame do sentido empregado em cada uma das 17 pesquisas constantes da Tabela 4 

(Trabalhos cujos títulos foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse 

desta pesquisa) apresentou o seguinte resultado: (0 - 0%) impacto da ação da Justiça no 

universo da escola e das relações escolares; (5 – 29,4%) o ato de expor ao Poder Judiciário 

demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos 

direitos do cidadão; (1 – 5,9%) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo 

educacional para solucionar conflitos; (3 – 17,6%) normatização dos corpos / relações de 

biopoder (disciplina / biopolítica); (0 – 0%) incorporação dos métodos de decisão judicial 

para além das cortes; (8 – 47,10%) não foi possível avaliar o sentido; (0 – 0%) exame 

prejudicado por impertinência temática; com a seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 26 - Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas pesquisas constantes 

da Tabela 4: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta 

pesquisa

 
Fonte: O autor, 2021. 
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Mais uma vez o sentido que alcança a maior expressão é o que associa a judicialização 

ao ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se 

o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão, constatado em 5 trabalhos, representando 

29,4%. A interpretação de que a judicialização está relacionada à atuação do Sistema de 

Justiça para solucionar conflitos foi percebida em 1 trabalhos, representando 5,9%. Em 3 

trabalhos a Normatização dos corpos se fez presente, representando 17,6%. Não foi possível 

identificar o sentido em 8 trabalhos.  

Passando à verificação se os autores que não utilizaram a categoria judicialização no 

título haviam feito à utilização nas palavras-chave, coluna J/PC (inserção da categoria 

judicialização nas palavras-chave), foi obtido o seguinte resultado de acordo com os critérios 

de respostas para fins de análise e discussão: S (sim) em 4 trabalhos (23,5%), N (não) em 9 

trabalhos (52,9%), NAAI (não avaliado por ausência de informações) em 4 trabalhos (23,5%), 

e EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática) em nenhum trabalho (0%); com a 

seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 27 - Gráfico representativo da J/PC (inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) nas pesquisas 

constantes da Tabela 4: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse 

desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

A ausência de inserção positiva ocorreu em 9 trabalhos relacionados. Destes casos 2 

eram relacionados à justiça restaurativa, 4 eram relacionados ao agrupamento de 

normatização disciplinadora, 1 relacionado à formação curricular do psicólogo e 1 

relacionado à assistência estudantil. No trabalho em que se discutiu o provimento de cargo de 
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diretor/gestor poderia ter havido a inserção da categoria judicialização nas palavras-chave, 

inclusive porque ocorreu o exame do Poder Judiciário.  

Finalizando esta etapa de análise dos dados da Tabela 4 e tendo por foco a coluna 

CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação 

feita desta pesquisa), reitera-se que esta recebeu tratamento de análise de conteúdo de forma a 

permitir agrupamentos temáticos das pesquisas relacionadas à judicialização da educação. Em 

17 trabalhos examinados nesta etapa foram obtidos os seguintes resultados: 2 (11,8%) 

Controle de Políticas Públicas Educacionais, 1 (5,9%) Direito à educação, 5 (29,4%) Exame 

prejudicado, 0 (0%) Fenômeno da judicialização,  2 (18,2%) Justiça restaurativa, 5 (29,4%) 

Normatização disciplinadora e 2 (11,8%) Outras pesquisas; com a seguinte representação 

gráfica:  

 

Fig. 28 - Gráfico representativo da CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização 

na interpretação feita desta pesquisa) nas pesquisas constantes da Tabela 4: Trabalhos cujos títulos foram 

interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Considerando que eram 17 trabalhos no contexto de títulos que foram interpretados 

como inconclusivos, observa-se que a maior parte deles (12 trabalhos) permitiram o exame na 

perspectiva da pesquisa sobre a judicialização da educação e apenas 5 tenham tido o exame 

prejudicado por ausência de informações disponíveis.  

Ressalve-se que o trabalho que foi classificado Formação curricular do psicólogo 

também autorizaria uma associação da judicialização no contexto empregado em outros 

trabalhos e relacionado à Normatização dos corpos. Porém, a tese de doutoramento teve como 
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foco principal a formação do profissional da psicologia e, neste contexto, o destaque de uma 

prática compromissada com os direitos humanos. É a partir da prática profissional que poderá 

(ou não) se romper com a lógica de normalização dos indivíduos a partir de uma determinada 

moldura legal desejável para ser sujeita de direitos.  

 

5.5 TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM INTERPRETADOS COMO NO 

CONTEXTO DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA COM ESTA PESQUISA 

 

A próxima tabela se refere aos 4 trabalhos cujos títulos foram interpretados como no 

contexto de impertinência temática com esta pesquisa e o exame foi considerado prejudicado 

por tal motivo.  

 

Tabela 5: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência temática com esta pesquisa 

N.º  TITULO ANO CURSO 

 
J/PC 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
S 

5 

AÇÕES JUDICIAIS EM SAÚDE: 

PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS 

NO AMBULATÓRIO DE 

NUTROLOGIA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE DE 

RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO 

 

2015 

MESTRADO 

PROFISSIONAL EM 

SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 

 

 

EPIT 

 

 

 

PREJUDICADO 

 

 

 

6 

 

 

12 

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

MENTAL E SUAS INTERFACES COM 

A REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

2014 

MESTRADO 

PROFISSIONAL EM 

ENSINO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

EPIT 

 

 

PREJUDICADO 

 

 

6 

29 

A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA ADOLESCENTES 

DEPENDENTES QUÍMICOS NA 

ÓTICA DOS ATORES DO SISTEMA 

DE JUSTIÇA 

 

2014 

MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO E SAÚDE 

NA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 

 

 

EPIT 

 

 

PREJUDICADO 

 

 

6 

39 

PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A 

PREVENÇÃO PRIMÁRIA AO USO DE 

DROGAS COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO PARQUE 

ELIANE EM TERESINA-PI 

2013 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

EPIT 

 

 

 

PREJUDICADO 

 

 

 

6 

Fonte: O autor, 2021. 

 

As razões que levaram à interpretação de impertinência temática foram lançadas no 

momento em que cada trabalho foi examinado, o que se reitera nesta etapa apenas para 

facilitar o exame específico. O n.º 5 e o n.º 12 expressamente se referem à judicialização da 

saúde, fugindo ao campo de interesse desta pesquisa. O n.º 29 não foi disponibilizado para 

exame e teve por foco a “internação psiquiátrica de adolescentes, na modalidade compulsória 

como principal resposta diante da problemática do uso de drogas e na crescente judicialização 

desse processo” e a interpretação ficou restrita ao título.  E trabalho nº 39 poderia gerar 
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dúvida por fazer referência ao contexto de práticas educativas e estar inserido num Programa 

de Educação, não pode ser presumida no contexto da judicialização da educação, razão da 

impertinência temática anotada.  

Neste contexto, ressalva-se que as análises feitas a seguir e representadas nas figuras 

29, 30 e 31 se prestam exclusivamente para a manutenção da padronização em relação ao 

exame feito nas tabelas anteriores e para a consolidação final dos dados.  

O exame do sentido empregado em cada uma das 4 pesquisas constantes da Tabela 5 

(Trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência temática com 

esta pesquisa) apresentou o seguinte resultado: (0 - 0%) impacto da ação da Justiça no 

universo da escola e das relações escolares; (0 - 0%) o ato de expor ao Poder Judiciário 

demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos 

direitos do cidadão; (0 - 0%) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo 

educacional para solucionar conflitos; (0 - 0%) normatização dos corpos / relações de 

biopoder (disciplina / biopolítica); (0 – 0%) incorporação dos métodos de decisão judicial 

para além das cortes; (0 - 0%) não foi possível avaliar o sentido; (4 – 100%) exame 

prejudicado por impertinência temática; com a seguinte representação gráfica:  

 

Fig. 29 - Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas pesquisas constantes 

da Tabela 5: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência temática com esta 

pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 
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Passando à verificação se os autores que não utilizaram a categoria judicialização no 

título haviam feito à utilização nas palavras-chave, coluna J/PC (inserção da categoria 

judicialização nas palavras-chave), foi obtido o seguinte resultado de acordo com os critérios 

de respostas para fins de análise e discussão: S (sim) em 0 trabalhos (0%), N (não) em 0 

trabalhos (0%), NAAI (não avaliado por ausência de informações) em 0 trabalhos (0%), e 

EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática) em 4 trabalhos (100%); com a seguinte 

representação gráfica:  

 

Fig. 30 - Gráfico representativo da J/PC (inserção da categoria judicialização nas palavras-chave) nas pesquisas 

constantes da Tabela 5: Trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência temática com 

esta pesquisa 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Finalizando esta etapa de análise dos dados da Tabela 4 e tendo por foco a coluna 

CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na interpretação 

feita desta pesquisa), reitera-se que esta recebeu tratamento de análise de conteúdo de forma a 

permitir agrupamentos temáticos das pesquisas relacionadas à judicialização da educação. Em 

4 trabalhos examinados nesta etapa foram obtidos os seguintes resultados: 0 (0%) Controle de 

Políticas Públicas Educacionais, 0 (0%) Direito à educação, 4 (100%) Exame prejudicado, 0 

(0%) Fenômeno da judicialização,  0 (0%) Justiça restaurativa, 0 (0%) Normatização 

disciplinadora e 0 (0%) Outras pesquisas; com a seguinte representação gráfica:  
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Fig. 31 Gráfico representativo da CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria judicialização na 

interpretação feita desta pesquisa) nas pesquisas constantes da Tabela 5: Trabalhos cujos títulos foram 

interpretados como no contexto de impertinência temática com esta pesquisa 

 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

5.6 O QUE OS 51 TRABALHOS EXAMINADOS REVELAM SOBRE OS SENTIDOS E 

USOS DA CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO? 

 

O exame do sentido empregado em cada uma das 51 pesquisas constantes da Tabela 1 

(Trabalhos relacionados à judicialização na área da Educação) apresentou o seguinte resultado 

final: (2 – 3,9%) impacto da ação da Justiça no universo da escola e das relações escolares; 

(21 – 29,4%) o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz 

intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão; (7 – 13,7%) atuação 

do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos; (5 

– 9,8%) normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica); (0 – 0%) 

incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes; (12 – 23,5%) não foi 

possível avaliar o sentido; (4 – 7,8%) exame prejudicado por impertinência temática. No 

gráfico adiante se apresenta o resultado de acordo com a representação percentual. 
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Fig. 32 - Gráfico representativo do exame do sentido empregado à categoria judicialização nas 51 pesquisas 

constantes da Tabela 1 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

A hipótese sustentada nesta tese, como exposta inicialmente, foi de que a palavra 

judicialização é polissêmica e que sua contextualização no campo da educação pode oferecer 

diferentes sentidos e usos. Siqueira (2020, p. 21) nos adverte que “a primeira virtude de um 

pesquisador deve ser a humildade. Assumir que não sabe. Assumir que buscará a resposta que 

ainda não é certa”.  

No início desta tese, o pesquisador fez questão de destacar que o ponto de partida de 

suas inquietações esteve relacionado às suas vivências e percepções da advocacia na área 

educacional vinculada ao sindicato da categoria econômica, no período de 1993 a 2007.  

Tais vivências foram marcadas por marco temporal bem delimitado, em período 

posterior ao surgimento do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em decorrência da inserção da doutrina da proteção integral e do princípio da 

proteção do consumidor na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

impactando a relação da escola com a família na área da educação escolar, como já explicado 

no início deste trabalho.  

Destaque-se que somente 10 anos após a saída do SINEPE/RJ e já tendo percorrido 

boa parte de sua trajetória de formação, é que foi possível para este pesquisador, visando um 
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movimento de alteridade, direcionar seu olhar para a produção científica do campo da 

educação relacionada à categoria judicialização. 

Mas, é preciso registrar, não apenas por honestidade intelectual do pesquisador, mas 

também como o reconhecimento de sua influência no decorrer da trajetória acadêmica, um 

momento divisor de águas no percurso relacionado à categoria judicialização e esta 

investigação. 

Qual o sentido da palavra judicialização? (informação verbal)
60

. A pergunta sobre o 

sentido da categoria judicialização foi feita numa conversa informal, no dia 17 de julho de 

2018, na sequência da apresentação do trabalho “Objeção de Consciência e Educação: Um 

estudo sobre a objeção de consciência e a judicialização da educação a partir da 

jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988”, no 56º Congresso 

Internacional de Americanistas, em Salamanca, na Espanha.  

Até aquele momento este pesquisador utilizava apenas o sentido exposto no início 

deste trabalho: “O fenômeno da judicialização da educação se caracteriza pela ação da Justiça 

no universo da escola e das relações escolares, resultando em decisões das mais variadas. 

(ALMEIDA, C., 2006, p. 12)”.  

Foi a partir daquela conversa que surgiu a inquietação sobre outros possíveis sentidos 

para a categoria em exame, influenciando todos os trabalhos posteriores, inclusive o curso 

desta pesquisa e a formulação da hipótese. Admitir o não conhecimento de outros sentidos foi 

um passo importante enquanto pesquisador, inclusive para perceber o quanto o exercício 

profissional da advocacia, em certa medida, condiciona o pensamento em determinado sentido 

e o quanto se faz necessário, para a realização de uma pesquisa científica, esse esforço no 

sentido de um movimento de alteridade, também apresentado no início deste trabalho.  

E neste momento de análise, ao refletir criticamente sobre a hipótese formulada 

inicialmente, novas inquietações surgem, considerando a indagação do paradigma a ser 

considerado sobre a categoria judicialização e as variáveis relacionadas ao espaço e ao tempo. 

No artigo “O STF no Egito: Greve e História do Direito no Recurso Extraordinário 

n.º 693.456/RJ”, Siqueira (2019, p. 1017) apresenta o objetivo do seu artigo no sentido de 

“discutir os usos da História do Direito na referida decisão, analisando os argumentos e as 

fontes históricas utilizadas para fazer uma história do direito de greve”. Ao examinar a trilha 

do pensamento exposto no voto do Ministro Dias Toffoli em seu voto no referido recurso 

                                                 
60

 Comunicação verbal feita pelo pesquisador e a Prof.ª Dr.ª Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva.  
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extraordinário o autor nos oferece reflexões muito instigantes sobre o exame de determinada 

categoria (no caso concreto a categoria greve)
61

.  

O Ministro Dias Toffoli, ao examinar a greve como um fato que, na perspectiva 

histórica segundo seu entendimento, teria como marco o Egito, no reinado de Ramsés III, no 

século XII a.C., no episódio conhecido como “pernas cruzadas”, estaria incorrendo num erro 

de cronologia, atribuindo a uma época uma ideia que não pertenciam à realidade usada como 

paradigma. “Entender a existência da greve milhares de anos antes da existência do próprio 

conceito de greve pode parecer anacronismo. A impressão é de que o passado é olhado como 

um simples reflexo do presente, sem que se compreendam suas peculiaridades e suas lógicas” 

(SIQUEIRA, 2019, p. 1020). Ao examinar o trecho histórico citado por Dias Toffoli
62

, 

Siqueira (2019, p. 1020) destaca algumas perguntas inquietantes e também algumas reflexões 

sobre cuidados que poderiam ser adotados pela mais alta Corte do país, o Supremo Tribunal 

Federal, para realizar uma pesquisa sobre o tema.  

 

A greve surgiu antes da Revolução Industrial? Antes dos sindicatos ou associações 

de trabalhadores? Antes mesmo das noções de Constituição, Estado, empregado, 

empregador? A palavra “greve” já existia no Egito? 

O recurso de citar o Egito como o berço da greve exigiria da mais alta Corte do país, 

no mínimo, uma pesquisa complexa para justificar uma citação do período, que 

abrangesse livros especializados, trabalhos de egiptólogos, linguistas, historiadores, 

entre outros pesquisadores.  

 

Ainda no referido artigo, após percorrer a cadeia de citações em diferentes trabalhos, a 

partir da trilha inicialmente destacada do voto do Ministro Dias Toffoli, Siqueira (2019, p. 

1021) aponta Amauri Mascaro Nascimento como a possível fonte original e destaca o fato que 

o referido autor do livro Curso de Direito do Trabalho “não apresenta nenhuma referência 

bibliográfica, não cita documentos, estudos, livros, pesquisas, nada. Ele simplesmente faz 

afirmações e interpretações sobre fatos históricos sem evidente fundamentação bibliográfica 

ou empírica”. Na crítica construída pelo autor, a pesquisa realizada deixa margem para se 

                                                 
61

 “Para tanto, o trabalho foi dividido em tópicos, os quais seguem o raciocínio argumentativo do voto do 

ministro Dias Toffoli. Ademais, aprofundei a densidade dos períodos tratados no voto de acordo com a 

argumentação trazida nele, isto é, quando o voto citava fontes, investiguei tais fontes; quando apenas reproduzia 

a lei, tratei de descrevê-la, além de trazer seus contextos e suas aplicações. Da mesma forma, utilizei 

metodologias da História, como a História dos Conceitos e os ensinamentos da Escola dos Annales, para 

pesquisar os temas e os fundamentos utilizados”. (SIQUEIRA, 2019, p. 1019). Recomenda-se a leitura do 

referido artigo para melhor compreensão do caminho percorrido pelo autor a partir dos elementos constantes do 

voto do Min. Dias Toffoli.  
62

 “Sua primeira referência histórica, como se extrai dos livros, remonta ao Egito, no reinado de Ramsés III, no 

século XII a.C., no episódio conhecido como “pernas cruzadas”, quando os trabalhadores, por não terem 

recebido o que fora prometido pelo faraó, a isso se opuseram cruzando as pernas” (TOFFOLI apud FABEL, 

2009). 
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indagar a qualidade da doutrina utilizada pelo STF para a construção das decisões. Ainda no 

referido artigo, Siqueira (2019, p. 1022-1023) destaca que:  

 

[...] é preciso esclarecer, na esteira da teoria de Koselleck, é que uma mesma 

palavra, um mesmo vocábulo pode ter, em diversos tempos e em diversos 

lugares, conceitos diferentes. Ou seja, o fato de a palavra “greve” existir na 

França no século XVIII não implica que a palavra “greve” significa a mesma 

coisa no Brasil do século XXI. Assim, cabe aos pesquisadores e aos juristas 

entender as mudanças e as manutenções de significado. 

 

Ter em mente “que uma mesma palavra, um mesmo vocábulo pode ter, em diversos 

tempos e em diversos lugares, conceitos diferentes” (SIQUEIRA, 2019, p. 1022) é um 

cuidado que deve estar presente na vida do pesquisador. A referência teórica citada nos 

remete à obra intitulada Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos, em 

que os ensaios do referido historiador foram divididos em três partes, a primeira Sobre a 

relação entre passado e futuro na história moderna, a segunda Sobre a teoria e o método da 

determinação do tempo histórico, e a terceira Sobre a semântica histórica da experiência. 

Destaca-se, para a perspectiva que se propõe nesta pesquisa, um excerto do ensaio História 

dos conceitos e história social:  

 

De acordo com uma conhecida frase de Epiteto, não são os fatos que abalam os 

homens, mas sim o que se escreve sobre eles. A despeito do ponto de vista estóico 

segundo o qual não devemos nos deixar irritar por palavras, a oposição entre 

pragmata e dogmata é sem dúvida mais complexa do que faz supor a sentença moral 

de Epiteto. 

Ela nos faz lembrar a força peculiar às palavras, sem as quais o fazer e o sofrer 

humanos não se experimentam nem tampouco se transmitem. A frase de Epiteto faz 

parte de antiga tradição que se ocupa há muito tempo da relação entre as palavras e 

as coisas, entre espírito e vida, entre consciência e existência, linguagem e mundo. 

Mesmo aquele que admite a relação entre a história dos conceitos e a história social 

não pode se esquivar do peso da influência dessa tradição. Ela chega rapidamente ao 

campo das premissas teóricas, que aqui devem ser focalizadas a partir da prática de 

pesquisa. (KOSELLECK, 2006, P. 97).  

 

Qual a força da palavra judicialização?  

Quais os seus sentidos e usos? 

No decorrer da pesquisa observamos diferentes associações para a categoria em 

exame, tais como “judicialização da política”, “judicialização da vida”, “judicialização da 

saúde” e “judicialização da educação”. Também foi possível constatar referências alusivas ao 

pioneirismo de dois trabalhos em relação aos estudos relacionados à judicialização da política 
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e que convergem com a exposição feita por Tatiana Sada Jordão Araujo
63

, no livro intitulado 

O acesso ao Benefício de Prestação Continuada pela Via Judiciária
64

.  

Inicialmente a autora faz referência ao trabalho realizado por Tate e Vallinder (1995), 

também mencionado nos trabalhos n.
os 

18, 21, 24 e 26, examinados nesta pesquisa.  

 

Uma obra de grande influência nesse campo de reflexão foi The Global Expansion 

of Judicial Power, organizada por Neal Tate e Torbjörn Vallinder (1995). Eles 

afirmam que a judicialização da política pode se dar de diversas formas, com 

destaque para duas que consideram as principais. A primeira é a mais comum e 

resulta da atuação do Judiciário por meio da revisão judicial dos atos do Legislativo 

e do Executivo, com base na Constituição e nos mecanismos de checks and 

balances. A segunda ocorre através da utilização dos procedimentos tipicamente 

judiciais pelo Executivo – como no caso dos tribunais ou juízes administrativos – e 

Legislativo – como no caso das Comissões Parlamentares de Inquérito. (ARAUJO, 

2013, p. 39). 

 

Em seguida a autora faz referência ao trabalho realizado por VIANNA et al. (1998), 

também mencionados nos trabalhos n.
os

 1, 6, 24 e 30, examinados nesta pesquisa.  

 

Em nosso país, a judicialização passou a ser objeto de estudo somente após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. O livro intitulado A Judicialização 

da política e das relações sociais no Brasil, de autoria de Luiz Werneck Vianna et 

cols (1998), pode ser considerado pioneiro no tratamento desta questão em nosso 

meio acadêmico. Nele, a judicialização é estudada a partir das transformações 

ocorridas com o advento da Constituição de 1988, que ampliou os instrumentos de 

proteção judicial, permitindo um maior protagonismo do Poder Judiciário. Tais 

instrumentos passaram a ser utilizados por minorias parlamentares, governos 

estaduais, associações civis e profissionais. (ARAUJO, 2013, p. 39). 

 

A questão que exsurge a partir das obras referenciadas - Tate e Vallinder (1995) / 

Vianna et al. (1998) – é se a categoria judicialização foi empregada no mesmo contexto em 

ambos trabalhos. A análise do contexto não se restringe apenas ao sentido do vocábulo, mas 

da própria construção social de cada país, no caso, os Estados Unidos da América e a 

República Federativa do Brasil. Problematizar as diferenças na organização dos referidos 

Estados, de seus órgãos e do modo em que são exercidas as funções de legislar, administrar e 

julgar, certamente poderiam revelar sentidos e usos diferentes para a categoria.  

Ao se referir à realidade brasileira e o papel ativo do STF na vida institucional 

brasileira, Barroso sustenta que o fenômeno não é uma peculiaridade do nosso país.  

 

                                                 
63

 Mestre em Política Social e contemporânea deste pesquisador no Programa de Estudos Pós-graduados em 

Política Social na Universidade Federal Fluminense. 
64

 O conteúdo do livro é resultante da dissertação de mestrado defendida pela autora em 2013 no Programa de 

Estudos Pós-graduados em Política Social na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do Prof. Dr. 

João Bosco Hora Góis. 
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Em diferentes partes do mundo, em épocas diversas, cortes constitucionais ou 

supremas cortes destacaram-se em determinadas quadras históricas como 

protagonistas de decisões envolvendo questões de largo alcance político, 

implementação de políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na 

sociedade. (BARROSO, 2012, p. 23).  

 

Numa sequência de exemplos que apresenta tendo por marco temporal inicial o 

término da Segunda Guerra Mundial, o autor afirma a possibilidade de se verificar, 

especialmente nos países ocidentais, uma mudança no sentido do avanço da justiça 

constitucional sobre espaços políticos em que outrora o protagonismo era exclusivo dos 

Poderes Legislativo e Executivo.  

 

Os exemplos são numerosos e inequívocos. No Canadá, a Suprema Corte foi 

chamada a se manifestar sobre a constitucionalidade de os Estados Unidos fazerem 

testes com mísseis em solo canadense. Nos Estados Unidos, o último capítulo da 

eleição presidencial de 2000 foi escrito pela Suprema Corte, no julgamento de Bush 

v. Gore. Em Israel, a Suprema Corte decidiu sobre a compatibilidade, com a 

Constituição e com atos internacionais, da construção de um muro na fronteira com 

o território palestino. A Corte Constitucional da Turquia tem desempenhado um 

papel vital na preservação de um Estado laico, protegendo-o do avanço do 

fundamentalismo islâmico. Na Hungria e na Argentina, planos econômicos de largo 

alcance tiveram sua validade decidida pelas mais altas Cortes. Na Coréia, a Corte 

Constitucional restituiu o mandato de um presidente que havia sido destituído por 

impeachment. Todos estes casos ilustram a fluidez da fronteira entre política e 

justiça no mundo contemporâneo. (BARROSO, 2012, p. 23).  

 

Observe-se que o exemplo de Barroso em relação ao fato de que o último capítulo da 

eleição presidencial de 2000 foi escrito pela Suprema Corte dos EUA, no julgamento de Bush 

v. Gore
65

, nos auxilia a destacar a importância de se problematizar e investigar a organização 

de cada Estado, de seus órgãos e do modo em que são exercidas as funções de legislar, 

administrar e julgar
666768

.  

                                                 
65

 Embora não seja objetivo desta pesquisa enfrentar as características do constitucionalismo de cada país, o 

julgamento de Bush v. Gore nos permite exemplificar as diferenças de organização e de atuação do Poder 

Judiciário nos Estados Unidos da América e no Brasil e, neste contexto, refletir sobre questões como 

democracia, judicialização, limites e possibilidades de intervenção do Poder Judiciário em questões relacionadas 

à política. Sugere-se, para ampliar tais reflexões, as seguintes leituras: VERBICARO, Loiane da Ponte Souza 

Prado; FIGUEIRA, Márcio Alves. A democracia nos Estados Unidos da América e o decisum Bush versus Gore 

(2000) in: Teoria constitucional [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/CESUPA, Coordenadores: 

Paulo Roberto Barbosa Ramos; Eliana Maria De Souza Franco Teixeira – Florianópolis: CONPEDI, 2019. 

Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/048p2018/xf9rhc58/4fCsM5yr4DKcfjrP.pdf. Acesso em: 

16 abr. 2021. FREITAS, Juarez; WEDY, Gabriel. O legado dos votos vencidos nas decisões da Suprema Corte 

dos Estados Unidos da América. In: Revista da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região, n. 4. 2016, p. 97-

134. Disponível em: https://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/bnu_06-o-legado.pdf. Acesso em: 16 abr. 2021.  
66

 Embora não seja objeto desta pesquisa, ainda na perspectiva do exame do Bush v. Gore, recomenda-se atenção 

para estudos relacionados aos sistemas jurídicos de cada país, considerando aquele que rege o respectivo 

ordenamento jurídico. No caso estadunidense observa-se um sistema jurídico baseado na common law (sistema 

que se constitui a partir de decisões proferidas pelos tribunais, tendo, portanto, especial relevância os precedentes 

que são construídos), enquanto no Brasil o sistema adotado é da civil law (sistema em que a codificação e a 
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Retomando o foco da categoria judicialização na realidade brasileira, Barroso (2012, 

p. 24) explica: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social 

estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 

tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em 

geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 

juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no 

modo de participação da sociedade.  

 

 No artigo intitulado Dezessete anos de judicialização da política, Luiz Werneck 

Vianna, Marcelo Baumann Burgos e Paula Martins Salles sustentam que a projeção do papel 

do juiz em quase todos os aspectos da vida social não foi decorrente do que muitos, de 

maneira apressada segundo os autores, interpretam como ativismo judicial.  

 

É da cena contemporânea de cultura democrática a projeção do papel do juiz em 

quase todos os aspectos da vida social. Mas essa projeção não tem derivado, como 

em certas avaliações apressadas, de pretensões de ativismo judiciário. O fato de que, 

especialmente a partir dos anos de 1970, os juízes – inclusive os do sistema da civil 

law, contrariando uma pesada tradição – cada vez mais ocupem lugares 

tradicionalmente reservados às instituições especializadas da política e às de auto-

regulação societária, longe de significar ambições de poder por parte do judiciário, 

aponta para processos mais complexos e permanentes. (VIANNA; BURGOS; 

SALLES, 2007, p. 39).  

 

 

                                                                                                                                                         
interpretação da lei orientam a atuação dos profissionais). Também deve ser considerada a aproximação dos 

referidos sistemas a partir do exame da realidade de cada país.   
67

 Em consulta realizada em 16 de abril de 2021 ao Catálogo de Teses e Dissertações do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir da busca com a categoria “common law” e com a 

aplicação do filtro para os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (considerando o novo Código de Processo 

Civil a inserção do chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) foram encontrados resultados 

apontando 60 teses de doutorado, 186 dissertações de mestrado acadêmico e 9 dissertações de mestrado 

profissional. Observa-se um expressivo número de pesquisas que demonstra a importância dos estudos 

relacionados aos sistemas jurídicos, especialmente no contexto do exame do sistema brasileiro (civil law) sob a 

possível influência e aproximação com o sistema da common law. 
68

 Na dissertação intitulada Jurisdições Mistas – Civil Law & Common Law: Estudo do Direito Comparado e da 

Transformação no Modelo Brasileiro, Fabíola Utzig Haselof, sustentou: O Direito evolui e transforma os 

sistemas de prestação da justiça ao redor do globo. Sistemas Mistos é uma expressão abrangente das mais 

variadas misturas (civil law, common law, lei religiosa, costumes). A concepção dualista do civil law e common 

law vai se tornando cada vez mais imprecisa pela incorporação recíproca de institutos da tradição rival. Este caso 

mais específico, no qual o civil law vai sendo pressionado pelo common law, é um fenômeno identificado como 

Jurisdições Mistas. No modelo brasileiro, de tradição romano-germânica (civil law), passamos a incorporar 

muitos institutos do common law, e as mudanças graduais na nossa legislação nos direcionam para um sistema 

de vinculação aos precedentes. Como ocorrerá a absorção deste modelo e o que possivelmente estamos nos 

tornando a partir desta transformação lenta é uma pergunta que o estudo se propõe a debater. Para tanto, 

oferecemos elementos de reflexão sobre as duas tradições e, principalmente, sobre as Jurisdições Mistas 

espalhadas no mundo, que, mediante a combinação de institutos das duas maiores tradições, proporcionam 

instrumentos para um sistema que parece bastante completo ao aportar a segurança na lei e também no resultado. 

Disponível em: https://portal.estacio.br/media/3727878/fab%C3%ADola-utzig-haselof.pdf. Acesso em: 16 abr. 

2021.  
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Vários fatores influenciaram essa mudança de modo de atuar do Poder Judiciário, 

especialmente a partir do término da segunda guerra mundial, especialmente quando 

consideramos os efeitos decorrentes no contexto de valorização da dignidade da pessoa 

humana no pós-guerra.  

 

A perplexidade causada pelas terríveis experiências nazistas e pela barbárie praticada 

durante a guerra despertou a consciência coletiva sobre a necessidade de proteção da 

pessoa humana, a fim de evitar que pudessem ser reduzidas à condição de mero 

instrumento para fins coletivos ou individuais e impedir qualquer tipo de distinção de 

categorias hierarquizadas em seres humanos superiores e inferiores.  

Se por um lado essas experiências históricas produziram uma mancha vergonhosa e 

indelével na caminhada evolutiva da humanidade, por outro, foram responsáveis pela 

reação que culminou por alçar a dignidade da pessoa humana à categoria de núcleo 

central do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos fundamentais e do Estado 

constitucional democrático. (NOVELINO, 2013, p. 32).  

 

Vianna, Burgos e Salles (2007, p. 39-40), também se referem ao contexto de proteção 

dos valores fundamentais em relação ao próprio poder soberano, destacando o papel conferido 

ao Poder Judiciário.   

 

Da guerra igualmente veio a motivação, de importância crucial, para que as 

constituições trouxessem em seu corpo um “núcleo dogmático”, na expressão de J. 

Habermas, explicitando valores fundamentais a obrigar o poder soberano. O chamado 

constitucionalismo democrático reclamava, portanto, um judiciário dotado da 

capacidade de exercer jurisdição sobre a legislação produzida pelo poder soberano. 

 

Barroso (2012, p. 24) aponta a redemocratização como a primeira causa da 

judicialização em nosso país, destacando que a partir da CRFB/1988 “o Judiciário deixou de 

ser um departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, 

capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros Poderes”. 

Em decorrência da análise das pesquisas selecionadas sustenta-se que a hipótese 

inicialmente apresentada, no sentido de que a palavra judicialização é polissêmica e que sua 

contextualização no campo da educação poderia oferecer diferentes sentidos e usos, foi 

confirmada neste trabalho de doutoramento em educação.  

Passemos ao exame dos resultados consolidados, o que será feito na mesma ordem do 

gráfico apresentado.  

Apenas dois trabalhos associaram a categoria judicialização no sentido de representar 

o impacto da Justiça no universo das relações escolares, representando 3,9% do total das 

pesquisas. Dos cinco sentidos percebidos na pesquisa este foi o quarto em ordem de grandeza. 
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A pesquisa intitulada “O trabalho docente frente à judicialização de vagas nas creches: 

sentidos dos professores” 
69

 apresentou nitidamente a preocupação de buscar “compreender os 

desafios e possibilidades de atuação docente a partir das demandas provocadas pelas 

implicações da judicialização na creche” (JOSHI, 2018). Ao ressalvar que a garantia de vaga 

por ordem judicial resulta no que chama de uma “não garantia das condições para o 

atendimento com a boa qualidade” (2018, n.p.) a autora apresenta para a academia um recorte 

a ser mais explorado nas pesquisas relacionadas à judicialização da educação, especialmente 

por deixar a impressão que o destinatário final do provimento judicial, a criança a ter seu 

direito assegurado, pode não receber a educação no contexto da qualidade que deveria ter a 

ela disponibilizada.  

A outra pesquisa que apresentou o sentido em exame foi a tese intitulada “A 

judicialização das relações escolares” 
70

. Porém, como destacado, a investigação se propôs a 

analisar o fenômeno que leva a esfera judicial a intervir na escola e compreender quais os 

reflexos oriundos da judicialização, no âmbito escolar. Mas, o fez a partir de dados 

documentais.  

 Parece-nos que existe, portanto, uma ampla possibilidade para a realização de novas 

pesquisas que busquem dar voz aos profissionais da educação e como estes se sentem a partir 

das ordens judiciais que são proferidas e que impactam em seu dia a dia de trabalho. 

O resultado mais expressivo encontrado na investigação foi o que apresenta a 

categoria judicialização no sentido de representar o ato de expor ao Poder Judiciário demanda 

a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do 

cidadão. Foram 21 pesquisas, representando 29,4% do acervo examinado. Dos cinco sentidos 

percebidos na pesquisa este foi o primeiro em ordem de grandeza. 

Esse também foi o sentido apresentado pelo autor no início deste trabalho (Almeida, 

2006) e o mesmo adotado por Cury e Ferreira (2009, p. 33) para explicar a nova relação da 

educação com o Poder Judiciário cuja materialização ocorreu por intermédio de ações 

judiciais visando à garantia e a efetividade do direito à educação. Para Chrispino e Chrispino 

(2008, n.p.) são demandas “quanto a direitos não atendidos ou deveres não cumpridos no 

universo da escola e das relações escolares”. A discussão quanto ao contexto que envolve as 

demandas submetidas ao Poder Judiciário será realizada na seção 5.8 desta tese.  

Frise-se que dos sentidos apresentados nesta tese, este é o que mais se aproxima do 

senso comum do emprego no dia a dia. Aquele que o leigo, buscando o auxílio de um 
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 Trabalho n.º 3. 
70

 Trabalho n.º 4.  
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dicionário
71

, encontraria como sinônimo de “judicialização” o “ato ou efeito de judicializar ou 

de se judicializar” 
72

. “Judicializar” apresentaria como significado “dar ou assumir caráter 

judicial” ou “recorrer à via judicial para resolver um problema ou um diferindo” 
73

, tendo 

como antônimo “desjudicializar” significando “facultar ou recorrer a meios alternativos 

extrajudiciais para a resolução de conflitos, sem recurso à via judicial” 
74

. É preciso esclarecer 

que ao trazer tais exemplos de acesso simples por intermédio de um dicionário on line, 

acessível a qualquer pessoa com acesso à internet, busca-se tão somente demonstrar a 

aproximação com o sentido majoritário nas pesquisas examinadas e o quanto a expressão 

judicializar se popularizou no contexto das relações escolares. Neste contexto, levar uma 

questão ao Poder Judiciário implica em submeter-se à decisão judicial o que: 

 

[...] supõe, antes de mais nada, o império da lei, a crença nas instituições judiciárias 

e um mínimo de conhecimento a respeito delas, das leis e de sua aplicabilidade. No 

linguajar comum este conhecimento aparece nas expressões: “eu sei dos meus 

direitos”, “vou procurar os meus direitos”, ou “vou até um tribunal”. (SADEK, 

2010, p. 5).  

 

O segundo resultado mais expressivo encontrado foi o que apresenta a categoria 

judicialização no sentido de representar a atuação do Sistema de Justiça. Foram 7 pesquisas, 

representando 13,7% do acervo examinado.  

Como sustentado por Sadek (2010, p. 9-10) o sistema de justiça é mais amplo que o 

poder judiciário e envolve diferentes agentes, tais como o advogado, o delegado de política, 

funcionários de cartório, o promotor público e o juiz.  

Entre os atores mencionados por Sadek (2010) o Ministério Público foi referenciado 

em 14 trabalhos
75

 examinados. Asensi (2010, p. 45) assim destaca as pesquisas relacionadas à 

judicialização e ao papel do Ministério Público: 

 

 

No período pós-constituinte, que cristalizou as mudanças pelas quais as instituições 

jurídicas passaram no Brasil, observa-se um crescimento considerável de pesquisas 

que buscam analisar seu novo papel nesse contexto de judicialização. Dentre essas 

pesquisas, é possível destacar três publicações, já mencionadas, que possuem 
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 VELASCO, Ariane. Confira alguns dos melhores dicionários online gratuitos. CanalTech, 2019. Disponível 

em: https://canaltech.com.br/internet/confira-alguns-dos-melhores-dicionarios-online-gratuitos/. Acesso em: 17 

abr. 2021. Optou-se pela utilização do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, primeiro indicado na matéria 

entre os melhores dicionários on line gratuitos.  
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 Judicialização, in: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021. Disponível em: 

https://dicionario.priberam.org/judicializa%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 17 abr. 2021. 
73

 Judicializar, in: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021. Disponível em:  

https://dicionario.priberam.org/judicializar. Acesso em: 17 abr. 2021. 
74

 Desjudicializar, in: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021. Disponível em:  

https://dicionario.priberam.org/desjudicializar. Acesso em 17 abr. 2021.  
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 Trabalhos n.
os

 6, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 25, 26, 32, 34, 36 e 43.  
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significativo valor no campo das ciências sociais e do direito. Primeiramente, a obra 

A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, de Vianna et al. (1999); 

após, a obra Ministério Público e política no Brasil, de Arantes (2002); e por fim, a 

obra Ministério Público e a judicialização da política, de Casagrande (2008). As três 

obras buscam refletir, em ampla medida, sobre a atuação do MP nesse contexto de 

judicialização e as estratégias adotadas por essa instituição jurídica no cotidiano de 

suas práticas, o que reforça uma peculiaridade deste fenômeno no Brasil. 

 

As pesquisas mencionadas por Asensi (2010) revelam, segundo o referido autor, que 

as intervenções do Ministério Público ocorrem por intermédio de dois instrumentos: a ação 

civil pública e o termo de ajuste de conduta.  

 

As pesquisas de Vianna et al., Arantes e Casagrande demonstram que o Ministério 

Público tem utilizado principalmente dois instrumentos formais não excludentes 

para a efetivação dos direitos: a Ação Civil Pública (ACP) e o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). 

A ACP é uma ação judicial que o MP pode propor ao Judiciário para a garantia de 

um direito que se encontra violado, e consiste num dos mais importantes 

instrumentos processuais de judicialização da política no Brasil. 

A relevância que a ACP adquiriu no ordenamento jurídico brasileiro se deve a 

algumas razões, tais como: a) seu extenso rol de legitimados (MP, Defensoria 

Pública, Administração Pública direta e indireta e associações) para propor a ação no 

Judiciário; b) relevância na tutela de direitos difusos e coletivos (saúde, meio-

ambiente, consumidor, ordem urbanística, etc). 

O TAC, por sua vez, como o próprio nome sugere, visa a garantir um direito ou um 

serviço público que se encontra insuficientemente satisfeito. Mais propriamente, este 

instrumento consiste num compromisso firmado entre o Ministério Público e o 

gestor municipal, estadual ou federal para que este realize alterações necessárias 

para o exercício de um determinado direito, visando corrigir uma situação débil. 

(ASENSI, 2010, p. 45-46).  

 

Além dos atores do sistema de justiça mencionados por Sadek (2010), também merece 

referência outra instituição, mencionada por Asensi (2010) como uma das legitimadas para o 

ajuizamento de ação civil pública: a Defensoria Pública. A referida instituição foi referenciada 

em 6 trabalhos
76

 examinados. Seu papel essencial à função jurisdicional do Estado é 

reconhecido na CRFB/1988, sendo da sua incumbência a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.    

 Ainda em relação ao sistema de justiça se faz necessário o destaque ao Conselho 

Tutelar, órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, mencionado em 6 

trabalhos
77

 examinados.  

                                                 
76

 Trabalhos n.
os

 13, 17, 18, 21, 22 e 35.   
77

 Trabalhos n.
os

 7, 11, 18, 20, 21 e 34.  
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O terceiro resultado mais expressivo encontrado foi o que apresenta a categoria 

judicialização no sentido de representar a normatização dos corpos / relações de biopoder 

(disciplina / biopolítica). Foram 5 pesquisas, representando 9,8% do acervo examinado. Na 

percepção deste pesquisador este sentido difere dos demais pelo referencial teórico que é 

utilizado pelos autores: Michel Foucault.  A referência ao filósofo remeteu as lembranças 

deste pesquisador para as aulas de Teoria I do Doutorado e a lição de Semeraro (2010, p. 8) 

no sentido de que “em cada época, de fato, a filosofia não surge do nada nem emana 

unicamente da mente privilegiada de alguns indivíduos isolados, mas está profundamente 

vinculada à história, à cultura, à produção material e simbólica de uma sociedade”. 

 

A reflexão lançada por Semeraro na apresentação da coleção “Saber-Fazer 

Filosofia” já se prestava para entender que nos três volumes – Da antiguidade à 

Idade Média, de Carlos Diógenes TOURINHO (2010); O pensamento moderno, de 

Giovanni SEMERARO (2011); e Pensadores Contemporâneos, de Martha 

D’ANGELO (2011), os autores esperavam “ter mostrado como a filosofia não é um 

saber erudito e mumificado, mas é uma atividade palpitante, crítica e criadora que se 

manifesta nas formas mais variadas” (SEMERARO, 2010, p.9). (ALMEIDA, 2018, 

p. 119).  

 

Nos estudos relacionados à filosofia da educação tivemos aulas em que foram 

debatidos textos a partir das produções de Comenius, Platão, Aristóteles, São Tomás de 

Aquino, Descartes, Locke, Kant, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Gramsci e 

Foucault, ou seja, diferentes referenciais teóricos e suas contribuições relacionadas à 

educação. O foco da atenção deste pesquisador, enquanto profissional cuja formação inicial 

foi na área do Direito, sempre teve uma atenção especial voltada à “relação entre o Estado e a 

família quanto à educação, bem como os limites da autonomia privada contra imposições 

estatais” (ALMEIDA, 2018, p. 119).  

É possível que essas influências tenham contribuído no processo de formação deste 

pesquisador de modo a despertar um olhar diferenciado, a partir da influência foucaultiana, 

para as abordagens feitas nas pesquisas
78

 produzidas Gomes (2019), Ferreira (2016), Barros 

(2014), Ratusniak (2019) e Franco (2017). O que tais autores têm em comum além de 

trazerem reflexões em seus trabalhos a partir das contribuições do filósofo Michel Foucault? 

Semeraro (2010, p. 9) explica que “o “saber-fazer” filosófico exige também o 

envolvimento concreto com os problemas do nosso tempo para recriá-lo continuamente”. A 

verificação da influência foucaultiana de relação de poder, ou seja, no contexto do biopoder, 

só foi possível ser verificada a partir do envolvimento concreto dos referidos autores com os 

                                                 
78

 Trabalhos n.
os

 7, 28, 45, 47 e 51. 



180 

 

problemas do nosso tempo. O que se extrai a partir do enquadramento de cada pesquisa para 

análise a partir do filtro foucaultiano é a perspectiva de uma forma de governar a vida e que 

está diretamente relacionada à disciplina do corpo e ao regramento das relações sociais. Neste 

ponto, ainda sob a lição de Semeraro (2010, p. 9), tem-se em mente que: 

 

[...] a filosofia não é uma divagação abstrata e individual da mente, mas 

principalmente uma elaboração teórica crítica e apurada do que vivenciamos com os 

outros, uma reflexão que amadurece no nosso agir como seres ativos e organizados 

no completo mundo político, econômico e cultural do qual fazemos parte. 

 

De modo a tentar outro elo a partir de tais pesquisas, esta investigação lançou um olhar 

para os processos formativos de cada autor. Ingrid de Farias Gomes (2019) concluiu em 2016 

o Bacharelado em Ciências Sociais, apresentando o trabalho “Educação e Direitos Humanos: 

um diálogo com o ensino de Sociologia sob uma perspectiva teórica-metodológica”. No 

mesmo ano concluiu a Licenciatura Plena em Ciências Sociais com o trabalho “Ensino de 

Sociologia em debate: abordagem da temática Direitos Humanos e da apropriação de 

sugestões fílmicas nos livros didáticos”. Na dissertação defendida em 2019 e intitulada 

“Educar e punir: a judicialização da vida escolar” a autora esclarece:  

 

Para construir o caminho teórico conceitual da judicialização da vida escolar, 

recorremos às análises propostas em obras e cursos de Michel Foucault (1979; 

1985b; 2003; 2009; 2012), apesar deste autor não ter expressado, com essa 

denominação propriamente, o que hoje vem sendo nomeado judicialização. 

(GOMES, 2019, p. 60).  

 

  
Essa ressalva é recebida como o exercício de uma “atividade intelectual palpitante, 

crítica e criadora, que se manifesta nas formas mais variadas” (SEMERARO, 2010, p. 9), e 

nesta pesquisa é destacada a partir da construção de Gomes (2019) exatamente por lançar um 

novo olhar para a categoria judicialização, de modo a permitir esse enquadramento no 

contexto da normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica).  

Michel de Vilhena Ferreira (2016) concluiu em 2006 a Licenciatura Plena em 

Pedagogia com o trabalho “Teorias do Currículo: o que dizem os alunos?”, em 2009 a 

graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) com o trabalho “O Psicólogo e as Práticas 

Grupais no Hospital: subsídios teóricos e metodológicos”, ainda em 2009 o Bacharelado em 

Psicologia com o trabalho “O Desenvolvimento da Psicologia Organizacional e do Trabalho e 

seu Contexto na Atualidade”. Na dissertação concluída em 2016 e intitulada “Práticas 

Curriculares de Formação Continuada de Técnicos da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA): um diagnóstico histórico-genealógico (2011-

2015)” o autor esclarece:  
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[...] que parte-se do problema que considera que o novo formato legal do ECA e, 

mais à frente, do SINASE, é propício a um outro modus operandis, como os de 

medida e de normalização, de medicalização e, sobremaneira, da prática judiciária, 

da judicialização da vida. (FERREIRA, 2016, n.p.). 

 

Observa-se que autor considera em sua reflexão tanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) quanto o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Seu olhar está voltado para as práticas curriculares de formação continuada de Pedagogos, 

Psicólogos e Assistentes Sociais, integrantes de equipes técnicas interdisciplinares que 

operam o referido sistema. Ao voltar suas reflexões para o atendimento de crianças e 

adolescentes, Ferreira (2016, n.p.) sustenta que este “deveria ser realizado no seio da 

sociedade e em consonância com esta, como parte integrante e estruturante das políticas 

públicas e sociais da matéria”. Porém, ao considerar o formato legal do ECA o autor destaca o 

modus operandis do controle do Estado:  

 

No caso dos socioeducandos, a família perde visivelmente o direto e o poder paterno 

sobre a educação ou sobre a correção dos seus filhos para o poder dos órgãos de 

atendimento do Estado. Essa ampliação da (in)gerência destes órgãos do poder 

público na esfera familiar compõem o conjunto dos mecanismos, dispositivos e 

estratégias de controle que o “Estado democrático justo” desenvolveu para 

disciplinar a vida das “classes instrumentais trabalhadoras” primeiro, e mais tarde, a 

vida das “classes pobres perigosas”. (FERREIRA, 2016, n.p.). 

  

No que se refere às equipes técnicas, Ferreira destaca a partir da influência 

foucaultiana que o processo formativo destas é voltado a partir da biopolítica, ou seja, uma 

expressão do biopoder.  

 

Para que todo esse aparato decisório para-judiciário do SINASE seja tornado efeito, 

tem-se a formação de um grupo técnico de trabalho composto por Assistentes 

Sociais, Psicólogos e Pedagogos, responsáveis por intervenções avaliativas com o 

jovem para a realização de diagnósticos, de elaboração de laudos, de pareceres 

técnicos em forma de relatórios, onde todos comporão tanto prontuários do sistema 

socioeducativo, como processos no sistema judiciário. Estes mais à frente embasarão 

punições em forma de um dos tipos de Medidas Socioeducativas, agora já vistas 

como sentenças. Entendemos que tal produção documental é a mais alta expressão 

das competências tecnocráticas destes profissionais, dentro dos sistemas formais de 

sistematização e execução de políticas públicas. 

Portanto, revelam efeitos de uma formação disciplinar, de um saber disciplinar 

percorrido, de um currículo vivido e exercitado na atuação profissional. Aliás, a 

partir de uma perspectiva mais minuciosa, toda atividade profissional concreta, dos 

servidores públicos aos assessores do Estado, no exercício da tecnocracia e 

investidos de poder público em cargos de carreira que ocupam, é entendida hoje 

como exercício de técnicas de poder e de governamentalidade, de concretização dos 

mecanismos de soberania, que, em última instância, objetivam o controle biopolítico 

e de gestão estratégica de vidas de populações específicas do território 
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(FOUCAULT, 2012; 2008b; 1988), como as crianças e os jovens, por exemplo. 

(FERREIRA, 2016, n.p.). 

 

João Paulo Pereira Barros (2014) concluiu em 2006 a graduação em Psicologia com o 

trabalho “Considerações sobre a Práxis do(a) Psicólogo(a) no Projeto Raízes de Cidadania e 

nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Fortaleza”. Em 2009 concluiu o 

Curso de Especialização em Saúde Mental com o trabalho “Vozes da Loucura Cantada: 

Cartografia da Circulação de Sentidos sobre a Loucura e o Louco em Canções Brasileiras”. 

Em 2010 concluiu o Mestrado em Psicologia apresentando a dissertação “Interações em um 

grupo de discussão sobre saúde: estudo do seu caráter mediador na constituição subjetiva dos 

participantes”. Em sua tese de doutoramento “Violência Infantojuvenil e o território da escola: 

O Bullying como analisador de processos de subjetivação contemporâneos” sustenta 

 

Na leitura Foucaultiana, a regulamentação jurídica dos comportamentos na condição 

de modalidade de governo trata-se de algo já em formação desde meados do século 

XX, sendo uma expressão dos aprimoramentos e capilarizações das técnicas 

contemporâneas de poder. (BARROS, 2014, p. 239).  

 

Em sua tese Barros (2014) também problematizou a escola como espaço de poder e 

como se organiza para as demandas e conflitos que se apresentam, chamando atenção para a 

multiplicação de “juízes na escola”, estando aqui os juízes em sentido figurado.   

Celia Ratusniak (2019) concluiu em 2001 a graduação em Psicologia com o trabalho 

“Ciclo: Experiência que deu certo? O que dizem os professores”. Em 2018 concluiu o curso 

de Pedagogia. Fez especialização Estudos da Mente e Neurociência Contemporânea, 

concluída em 2009 com o trabalho “Estudos sobre a atenção - da neuroquímica ao 

comportamento”. Seu Mestrado em Educação foi concluído em 2012 com a dissertação “A 

história de uns e não de outros: o caderno de ocorrências e a constituição de práticas 

disciplinares, de controle e de governo das crianças em uma escola pública de anos iniciais”. 

Outra especialização, em Tecnologias em educação à distância, concluída em 2015 com o 

trabalho “O uso das tecnologias na educação inclusiva”. Em sua tese de doutoramento 

intitulada “Processo por abandono intelectual e os efeitos da judicialização da evasão escolar: 

gênero, raça, classe social e as biopolíticas que produzem o fracasso escolar e as expulsões 

compulsórias”, sustenta:  

 

Para Foucault, é a biopolítica que faz com que “[...] a vida entre no domínio dos 

cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida 

humana” (FOUCAULT, 1988, p. 134). 

Será a partir dos cálculos, realizados a partir das informações coletadas no Censo 

Escolar, Sistema Presença, Projeto Fica Comigo e Programa Municipal de 
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Prevenção e Combate à Evasão Escolar que o Estado vai agir sobre os modos de 

vida da população, determinando quais políticas públicas desenvolver. 

O elemento que circula entre o poder disciplinar dos indivíduos e o poder 

regulamentador das populações é a norma, que controla ao mesmo tempo a ordem 

dos corpos e os eventos aleatórios (FOUCAULT, 2008a). É a norma que define os 

padrões de comportamento que cada sujeito deve ter no espaço escolar, fazendo o 

esquadrinhamento da população. Quando há um desvio, são necessárias correções 

destes corpos. Assim, as biopolíticas produzem todo um aparato de tecnologias que 

constituem o dispositivo pedagógico, e que têm como propósito objetivar e 

subjetivar as pessoas. (RATUSNIAK, 2019, p. 108).  

 

Ratusniak (2019, p. 111) explica que “a judicialização da educação é antes uma 

máquina que faz funcionar a normalização das crianças e dos adolescentes, uma tecnologia da 

biopolítica”. Mais uma vez, portanto, Foucault presente.  

O último dos cinco trabalhos examinados sob a influência foucaultiana foi o de Ana 

Carolina Farias Franco (2017). A autora concluiu o bacharelado em Psicologia em 2006 com 

trabalho “Lixo e Trabalho: Olhares da Psicologia Social Comunitária”. Em 2009 concluiu a 

graduação em Psicologia com o trabalho “Violência Policial e Direitos Humanos: algumas 

contribuições da Psicologia Sócio-Histórica”. Em 2012 terminou seu Mestrado em Psicologia 

com a dissertação “Cartografias do Diário do Pará: um estudo genealógico do acontecimento 

homicídio contra jovens em um jornal impresso”. Em sua tese de doutoramento intitulada 

Uma análise sobre os Direitos Humanos nas práticas curriculares da formação de psicólogos 

(as) da UFPA (2011-2015) a autora também desenvolve seu trabalho sob a influência 

foucaultiana, porém com um sentido crítico aos processos de judicialização e medicalização 

que se fazem presente na vida das pessoas.  

“Agora, interessa-nos interrogar sobre a possibilidade da produção de direitos em 

outras paragens, nas brechas dos processos de normalização da vida, como práticas de 

resistência”. (FRANCO, 2017, p. 62). É com este olhar que se lança na investigação 

relacionada aos currículos de formação de psicólogos (as).  

Sendo este o último trabalho examinado na tese e estando inserido no rol daqueles em 

que a categoria judicialização foi interpretada no sentido de representar a normatização dos 

corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica), acabou a autora trazendo uma 

expressão que sintetiza esse novo sentido constado: judicialização dos corpos.  

 

A partir da perspectiva da filosofia da diferença, a própria fabricação de direitos na 

modernidade é problematizada, uma vez que passa a ser entendida em composição 

com as práticas de normalização social. Neste entendimento, os direitos são 

percebidos como aqueles que foram colonizados pelas normas sociais, fazendo 

operar tecnologias disciplinares dos corpos e mecanismos de regulação dos 

fenômenos populacionais. 

Podemos mencionar ainda uma naturalização, nos discursos, de verdades sobre os 

sujeitos que podem promover a medicalização e a judicialização dos corpos 



184 

 

considerados infames, em nome da proteção de direitos. Isto ocorre, por exemplo, na 

defesa dos regimes de verdade que sustentam a relação entre pobreza e violação de 

direitos. Nesta racionalidade, o conceito de risco é usado politicamente, para 

demarcar segmentos populacionais com maior probabilidade de serem vítimas, mas 

também agressores dos direitos humanos. (FRANCO, 2017, p. 184).  

 

 

Podemos identificar a alguns elos que unem as pesquisas produzidas Gomes (2019), 

Ferreira (2016), Barros (2014), Ratusniak (2019) e Franco (2017), justificando o agrupamento 

realizado. O principal deles poderia ser nominado do elo da “judicialização dos corpos” 

(FRANCO, 2017, p. 184), expressão máxima da perspectiva normatização dos corpos / 

relações de biopoder (disciplina / biopolítica).  

A formação interdisciplinar dos autores é outro dado que merece destaque, pois 

demonstra a importância acadêmica dos estudos interdisciplinares e também reafirma a 

percepção inicialmente sustentada nesta tese relacionada à formação que conjuga diferentes 

saberes.  

Na perspectiva sustentada por Severino (2016, p. 228) e trazida à reflexão nesta tese, 

sobre a importância da atenção aos recortes epistemológicos e metodológicos de uma 

investigação científica, no sentido de que “o caráter pessoal do trabalho do pesquisador tem 

uma dimensão social, o que confere o seu sentido político”, merece destaque especial a 

preocupação de Franco (2017) com o processo formativo dos psicólogos (neste ponto se 

considerando o tema em exame – judicialização dos corpos – e sua associação com os direitos 

humanos).    

 

Em uma mesma formação discursiva, o objeto “direitos humanos” pode se constituir 

a partir destas diversas racionalidades. Portanto, não pretendemos afirmar que os 

mesmos encontram-se sempre em lugar de oposição. Assim, em um mesmo 

documento, os direitos humanos podem ser objetivados como uma prática de 

resistências, mas também pode se ligar a outras formações discursivas que fazem 

disparar efeitos de judicialização, justificando os processos de regulação da vida. 

Consideramos que estas distintas racionalidades políticas encontram-se em disputa 

permanente na Formação de Psicólogos (as) da Universidade Federal do Pará, 

conformando múltiplas formas de fabricar o objeto “direitos humanos”. Cada uma 

destas pressupõe processos de subjetivação singulares das psicólogas e dos 

psicólogos em formação. Caberia questionar de que maneira estes modos de 

subjetivação contribuem para a constituição de práticas de si voltadas à formação de 

sujeitos éticos. As análises nos sugerem algumas pistas, que precisariam ser 

cotejadas com outras fontes documentais (que não foram analisadas aqui), como as 

referentes às práticas de extensão e a outras práticas de ensino, que fazem operar o 

currículo da Formação em Psicologia. 

As tramas locais, cujas forças políticas estão relacionadas aos distintos grupos 

político-epistemológicos que compõem a Faculdade de Psicologia, marcam a 

produção dos objetos “direitos humanos” (afirmados aqui em sua multiplicidade). 

Estas sociedades discursivas podem fazer proliferar ou restringir certos enunciados 

de direitos humanos, a partir da defesa de certas racionalidades políticas. A 

configuração destas forças políticas na Faculdade de Psicologia determinará os 

modos institucionalizados de produção dos direitos humanos no currículo e 
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silenciará outras, ainda que estas estejam pulsantes como movimentos instituintes na 

Formação, produzindo fraturas na mesma. (FRANCO, 2017, p. 185). 

 

Nesta trajetória em busca de uma resposta para o problema “Podemos falar em 

judicialização da educação?” em muitos momentos este pesquisador se questionou sobre o 

caminho escolhido, o recorte do exame, talvez sob a influência de uma carreira construída a 

partir de uma percepção de que a academia é uma “arena de luta” 
79

. Entender o real 

significado desse espaço de luta desafia o reconhecimento de certo estado de inquietação do 

pensamento, da necessidade de desapego das respostas prévias, escolhas relacionadas às 

questões epistemológicas e metodológicas que envolvem diferentes saberes.  

 

A renúncia a um modo ingênuo de consideração das coisas somente é possível se o 

homem for tomado por certa inquietação, por certa perturbação de espírito, por um 

espantar-se diante de uma pergunta, revelada a partir de sua relação com o mundo. 

Não há, portanto, experiência filosófica possível sem tal espanto. Mas, além disso, 

será necessário que tal espanto afete o homem a ponto de despertar nele um 

desconforto que, por sua vez, seja intenso o bastante para impulsioná-lo, por meio 

do pensamento reflexivo, em direção à verdade, em direção a um processo contínuo 

de busca, cujo anseio maior consiste em alcançar no pensamento o aclaramento 

máximo das ideias. (TOURINHO, 2010, p.16) 

 

Não houve nesta caminhada a pretensão de um saber-fazer filosófico, mas ser tomado pela 

inquietação a partir da pergunta formulada na conversa com a Prof.ª Dr.ª Fernanda Duarte 

Lopes Lucas da Silva retirou este pesquisador de sua zona de conforto e do sentido que até 

então se fazia presente em seu pensamento.  

“Sabe quando você tem certeza que fez uma pesquisa? Quando se surpreende com a 

informação, com o dado. Quando consegue afirmar que algo mudou na sua compreensão 

sobre o objeto. Quando percebe que conheceu algo novo.” (SIQUEIRA, 2021, p. 185).  

No curso desta pesquisa, sem qualquer dúvida, o conjunto dos dados coletados e 

analisados mudou a compreensão deste pesquisador sobre a categoria judicialização. É 

preciso reconhecer, especialmente, que as pesquisas produzidas Gomes (2019), Ferreira 

(2016), Barros (2014), Ratusniak (2019) e Franco (2017) apresentaram para este pesquisador 

outra perspectiva interdisciplinar sobre a categoria a partir da influência foucaultiana, 

apresentada por Franco (2017) como “judicialização dos corpos”, tendo se reconhecido a 

partir dos dados examinados, o sentido de normatização dos corpos / relações de biopoder 

(disciplina / biopolítica) à categoria judicialização.  

                                                 
79

 Expressão utilizada pelo Prof. Dr. Lourenço da Conceição Cardoso no minicurso "Branquitude, Identidade 

Branca e Branquidade", realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2017, promovido gratuitamente pelo Coletivo 

Nuvem Negra (CNN) em parceria com IRI/PUC-Rio. 
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Nenhum trabalho examinado (0 – 0%) apresentou a categoria judicialização no sentido 

da incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes. Como explicado na 

nota n.º 33, essa perspectiva foi apresentada por Gabriele Gottlieb (2011) em sua dissertação 

“Judicialização dos direitos sociais: As ações coletivas que demandam políticas públicas no 

foro central de Porto Alegre”.  

Na dissertação “Judicialização da política de corte etário para ingresso no ensino 

fundamental no Paraná” 
80

, a autora, ao explicar o termo “judicialização da política” faz 

expressa referência aos sentidos apresentados por Gabriela Gottlieb: “A expressão ganhou 

duas conotações: (a) a inserção das instituições judiciais e seus agentes na arena política; (b) a 

incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes (GOTTLIEB, 2011, p. 

13)” (ZANDER, 2015, p. 90).  

Na dissertação “As insurreições no curso de direito da UNIPLAC e militância 

estudantil no Centro Acadêmico Edézio Caon (1998 a 2004)” 
81

 também há referência da 

disciplina no contexto procedimental, apresentando a judicialização no contexto de trazer para 

dentro da escola práticas inspiradas nos procedimentos do Poder Judiciário visando “julgar” e 

estabelecer as “sanções”.  

Porém, tal sentido, embora explicado, não foi o adotado nos respectivos trabalhos
82

. A 

inexistência de trabalho que apresente a categoria judicialização no sentido da incorporação 

dos métodos de decisão judicial para além das cortes nos leva a novas perguntas: Como as 

instituições de ensino se organizam para examinar e deliberar sobre as questões disciplinares? 

Há diferença entre infração pedagógica e infração disciplinar? São garantidos os princípios do 

contraditório e da ampla defesa aos alunos? Existe a possibilidade de recursos? O direito dos 

alunos de contestar critérios avaliativos é respeitado? Quais são as instâncias escolares 

superiores?  

Parece-nos que duas questões merecem exame a partir de tais perguntas. Uma 

relacionada à organização do espaço escolar para que possam ocorrer tais “julgamentos” e 

outra relacionada à incorporação dos “métodos da decisão judicial” por parte da escola. O 

próprio emprego da palavra método associada à decisão judicial nos desafia a pensar sobre a 

técnica, o procedimento que será utilizado na construção da decisão, bem como será tal 

processo organizado em seus fluxos.  
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 Trabalho n.º 18.  
81

 Trabalho n.º 46.  
82

 O trabalho nº 18 (ZANDER, 2015) apresenta a categoria judicialização no sentido de representar a atuação do 

Sistema de Justiça. No trabalho n.º 46 (VIEIRA, 2018) a interpretação dada foi de que a categoria judicialização 

foi apresentada no sentido de representar o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz 

intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão.  
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 Passando à discussão relacionada aos 12 trabalhos (23,5%) em que não foi possível 

avaliar o sentido da categoria judicialização e aos 4 trabalhos (7,8%) que tiveram o exame 

prejudicado por impertinência temática, totalizando 16 trabalhos, importa destacar que 8 

pesquisas (trabalhos n.
os

 2, 10, 23, 39, 41, 43, 48, 49 da Tabela 1) foram concluídas antes da 

implantação da Plataforma Sucupira, uma delas anotada como no contexto de impertinência 

temática com esta pesquisa (trabalho nº 39). Das 8 pesquisas que foram concluídas após a 

implantação da Plataforma Sucupira 3 foram anotadas como no contexto de impertinência 

temática com esta pesquisa (trabalhos n.
os

 5, 12 e 29).  Das outras 5 pesquisas (trabalhos n.
os

 

14, 16, 40, 44 e 50 da Tabela 1) nenhuma efetivamente teve como foco temáticas 

explicitamente relacionadas à judicialização. Logo, embora não tenham contribuído de 

maneira substancial para o exame do sentido atribuído à categoria judicialização, tais 

pesquisas representam 31,37% do acervo, o que é representativo se considerado o total de 51 

trabalhos nesta pesquisa.  

Porém, tais dados se tornam ainda mais expressivos se os 12 trabalhos forem excluídos 

do acervo examinado, o saldo de 39 trabalhos em que foi possível apurar algum sentido 

atribuído à categoria judicialização representa apenas 2,2% do total de 1750 pesquisas 

realizadas no país relacionadas à categoria judicialização no período de 1992 a 2019. 

Quanto aos sentidos da categoria judicialização é possível responder positivamente à 

hipótese inicialmente formulada. A análise dos dados coletados nas 39 pesquisas indica a 

existência de 5 sentidos atribuídos à categoria judicialização, o que nos permite confirmar a 

hipótese formulada de que a palavra judicialização é polissêmica e que sua contextualização 

no campo da educação pode oferecer diferentes sentidos e usos. 

 

5.7 O QUE AS PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS NOS 51 TRABALHOS 

EXAMINADOS REVELAM SOBRE A CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO? 

 

O exame das palavras-chave utilizadas pelos autores em cada uma das 51 pesquisas 

constantes da Tabela 1 (Trabalhos relacionados à judicialização na área da Educação) 

apresentou o seguinte resultado final: S (sim) em 26 trabalhos (51%), N (não) em 12 trabalhos 

(23,5%), NAAI (não avaliado por ausência de informações) em 9 trabalhos (17,6%), e EPIT 

(Exame prejudicado por impertinência temática) em 4 trabalhos (7,8%); com a seguinte 

representação gráfica: 
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Fig. 33 Gráfico representativo do exame da categoria judicialização nas palavras-chave das 51 pesquisas 

constantes da Tabela 1 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Entender que “a seleção de palavras-chave visa facilitar a recuperação eficiente do 

conteúdo de um texto para os leitores” (GARCIA; GATTAZ; GATTAZ, 2019, n.p.) é o ponto 

de partida que o pesquisador deve considerar ao pensar em suas escolhas, tendo em vista 

aumentar ou diminuir as chances de seu trabalho científico chegar aos destinatários que tem 

em mente.  

Ao realizar a busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES este pesquisador 

ao lançar exclusivamente a categoria “judicialização” como critério de busca dimensionou a 

possibilidade de recuperação de pesquisas, cuja base de indexação considerasse a referência 

no título, no resumo e nas palavras-chave.  

A inserção da categoria judicialização nas palavras-chave ocorreu em 26 pesquisas, 

sendo que em 15 havia sido feita expressa referência no título, conforme se verifica na Tabela 

2. Neste universo 15 pesquisas é preciso ressalvar que 3 eram TAPS, ou seja, sem a 

possibilidade de verificação das palavras-chave. No trabalho n.º 47
83

 a categoria 

judicialização não foi inserida nas palavras-chave, o que nos parece apropriado quando 

verificado o sentido atribuído à categoria judicialização, como explicado por ocasião do 

exame dos trabalhos inseridos na Tabela 2. Por tais motivos, a inserção da categoria 

                                                 
83

 Na tese Ratusniak (2019) se refere à judicialização da educação como uma máquina que faz funcionar a 

normalização das crianças e dos adolescentes, exemplificando que a judicialização ocorre em situações concretas 

de evasão escolar. 
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judicialização em 11 pesquisas da Tabela 2 expressa um resultado significativo, demonstrado 

o cuidado dos pesquisadores.  

Na Tabela 3, em que foram analisados 11 trabalhos, consideramos que em 7 pesquisas 

a judicialização foi interpretada a partir do título e é possível constatar que categoria foi 

inserida nas palavras-chave em 7 trabalhos. A diferença resulta do enquadramento de 4 

pesquisas em TAPS. Logo, neste universo, é possível verificar, de igual maneira, um cuidado 

dos autores em relação à categoria examinada no contexto de sua inserção nas palavras-chave.   

Por fim, na Tabela 4 foram examinados 17 trabalhos. Esse foi o conjunto dos títulos 

inconclusivos. Em apenas 9 trabalhos foi possível perceber a atribuição de sentido à categoria 

judicialização: 5 como o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a fim de que o Estado-juiz 

intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do cidadão; 1 como  atuação do 

Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para solucionar conflitos; e 3 no 

sentido de normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / biopolítica). Nesse 

conjunto de 9 trabalhos apenas 4 fizeram referência à categoria judicialização nas palavras-

chave. Esse resultado expressa que apenas em 44,44% ocorreu algum cuidado, ou seja, 

mesmo nos trabalhos em que foi percebido algum sentido relacionado à categoria 

judicialização, seus autores não tiveram o cuidado em inserir tal categoria nas palavras-chave 

de seus trabalhos. Esse resultado se revela ainda pior, na ordem de 23,52%, quando o 

confronto ocorre com os 17 trabalhos. Neste subgrupo analisado a partir da Tabela 4 observa-

se que, em relação à categoria judicialização, não foi significativo o cuidado dos autores no 

título e nas palavras-chave. Adota-se em relação a essa reflexão a advertência no sentido de 

que “qualquer pesquisa só atinge sua completude no momento em que é compartilhada, ou 

seja, quando o autor consegue comunicar suas ideias a outros sujeitos” (GARCIA; GATTAZ; 

GATTAZ, 2019, n.p.). Embora as autoras tenham produzido o artigo “A Relevância do 

Título, do Resumo e de Palavras-chave para a Escrita de Artigos Científicos” com foco na 

publicação em periódicos, entende-se que as reflexões são pertinentes ao que se destaca neste 

momento.  

Se confrontado o resultado de 39 trabalhos em que foi possível perceber sentido 

atribuído à categoria judicialização com o resultado de 26 trabalhos que inseriram a categoria 

nas palavras-chave se tem em mente que esse é um item que revela fragilidade no cuidado da 

comunicação científica, especialmente quando se tem em mente a ideia de comunicação das 

ideias encontradas nos trabalhos com outros sujeitos, conforme exposto por Garcia, Gattaz e 

Gattaz (2019, n.p.).  
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5.8 O QUE A CLASSIFICAÇÃO REALIZADA A PARTIR DOS 51 TRABALHOS 

EXAMINADOS REVELA SOBRE A CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO? 

 

A partir do exame dos 51 trabalhos é possível apresentar o seguinte resultado em 

relação à coluna CLASSIFICAÇÃO: 6 relacionados ao Controle de Políticas Públicas 

Educacionais (11,8%), 18 relacionados ao Direito à educação (35,3%), 9 com Exame 

prejudicado (17,6%) , 3 relacionados ao Fenômeno da judicialização (5,9%), 4 relacionados à 

Justiça restaurativa (7,8%), 9 relacionados à Normatização disciplinadora (17,6%) e 2 

relacionados à Outras pesquisas (3,9%).   

 

Fig. 34 - Gráfico representativo do exame da classificação atribuída pelo pesquisador nas 51 pesquisas 

constantes da Tabela 1 

 

Fonte: O autor, 2021. 

 

Novamente os dados surpreenderam o pesquisador. A experiência profissional na 

advocacia na área educacional no período de 1993 até o presente ano de 2021 tem sido 

marcada pela proximidade com casos relacionados às relações escolares em instituição 

particulares de ensino da educação básica. De 1993 até 2007, como explicado, a vivência foi 

marcada pela proximidade com os empresários da educação e com o sindicalismo patronal. 

Essa trajetória foi marcada pela percepção de um número crescente de ações relacionadas às 

relações de consumo e pedidos de natureza indenizatória.  
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A opção de realizar uma pesquisa sobre as pesquisas relacionadas à judicialização da 

educação a partir da produção da área da educação acabou afastando o pesquisador da ideia 

original quando se propôs a tentar a seleção para o doutoramento em educação: o exame da 

jurisprudência relacionada à educação escolar, cujo foco estivesse voltado para o mapeamento 

das causas dos conflitos.  

É importante trazer essa informação para esclarecer que, de certa forma, embora não 

tivesse nenhuma noção do que os dados revelariam, uma vez que não havia realizado 

nenhuma pesquisa anterior com tal objetivo, de certa forma o pesquisador guardava em suas 

lembranças a realidade que teve contato direto a partir da experiência profissional com o setor 

privado da educação básica brasileira no país e com ênfase no Estado do Rio de Janeiro.  

O exame dos 51 trabalhos acabou por apresentar um resultado muito distante daquele 

que habitava o imaginário deste pesquisador.  

De certa forma, ainda que de forma inconsciente em relação à pesquisa em discussão, 

a imagem forjada ao longo dos anos foi a de um setor com um crescimento em volume de 

ações resultantes de conflitos de interesse decorrentes do serviço de educação escolar prestado 

e enxergado no contexto das relações de consumo, frise-se, em que “grande parte destas ações 

resultam em responsabilidade civil, em danos morais, materiais ou de imagem, reparáveis 

com valores” (CHRISPINO; CHRISPINO, 2008, p. 11).  

E o que os dados revelaram? 

Em primeiríssimo lugar, ações relacionadas ao direito à educação. Foram agrupadas 

18 pesquisas que revelaram temas, tais como direito à educação pública, direito à educação 

pública em territórios de vulnerabilidade social, direito à educação por intermédio de políticas 

de cotas, direito à concessão de certificação do ensino com médio com base em nota obtida no 

ENEM, direito à revalidação de diplomas estrangeiros e o papel do Ministério Público em 

relação ao direito à educação. Neste grupo de pesquisas a maior incidência envolveu o direito 

à educação infantil, no contexto de se buscar, pela via judicial, vaga em creche.  

O segundo lugar em número de pesquisas foi obtido com o exame de 9 trabalhos 

relacionados normatização disciplinadora. Nestes trabalhos foram examinados casos 

relacionados ao sistema socioeducativo, à normatização dos corpos, aos processos de 

subjetivação, de opressão, de bullying, em que a influência da obra de Michel Foucault se fez 

presente. Destes 9 trabalhos em 5 deles foi possível perceber um novo sentido à categoria 

judicialização, contextualizada no sentido de normatização dos corpos / relações de biopoder 

(disciplina / biopolítica) e apresentada por Franco (2017) como “judicialização dos corpos”, 

como visto anteriormente. 
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O terceiro lugar em número de pesquisas foi obtido com o exame de 6 trabalhos 

relacionados ao Controle de Políticas Públicas Educacionais, o que revelou a contextualização 

da judicialização da política também no campo educacional.  Em quarto lugar foram 

examinadas 4 pesquisas relacionadas à Justiça Restaurativa, apresentada como alternativa ao 

processo de judicialização da educação. Em quinto lugar 3 pesquisas relacionadas ao 

fenômeno da judicialização. Por fim, dois trabalhos isolados que somente permitiram o 

agrupamento como “outras pesquisas”.  

Nesse conjunto de trabalhos o que se revelou majoritariamente no exame das 

pesquisas foi a educação como direito exigível ao Estado. Não se percebeu, portanto, 

pesquisas relacionadas às questões consumeristas que envolvem a educação ou mesmo 

relacionadas às pretensões indenizatórias. O que não se observava, a partir da proximidade 

com os empresários da educação e do sindicalismo patronal, era uma mudança de perspectiva 

que se desenvolvia em relação à educação a partir da CRFB/1988, como sustentaram Cury e 

Ferreira (2009, p. 34): 

 

[...] além da responsabilidade civil da escola e dos educadores, outras demandas 

surgiram envolvendo esses atores. A consolidação dos direitos sociais apresentou 

como reflexo uma nova faceta, que não tem precedente na história do Direito: uma 

relação direta entre a justiça e a educação.  

 

Essa nova compreensão já deveria estar consolidada na cabeça do pesquisador, 

especialmente a partir um processo de orientação realizado no Programa de Pós-graduação em 

Direito da Universidade Estácio de Sá. Em pesquisa realizada por Ferreira, G. (2019, p. 116) 

intitulada “Políticas públicas e ensino superior: uma investigação a partir da jurisprudência 

cível do Tribunal Regional Federal da 2ª Região”, tendo como recorte temporal de 01/01/1989 

à 31/12/2018, foram analisados 54 acórdãos que permitiram a identificação dos seguintes 

temas relacionados às políticas públicas e o ensino superior: política de cotas (44%), Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) (37%), Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

(11%), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADI) (4%), Ciência sem 

Fronteiras (2%), Sistema de Seleção Unificada (SISU) / Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) (2%).  O referido processo de orientação foi concluído no ano de 2019, porém os 

resultados daquela pesquisa não foram inicialmente lembrados por este pesquisador, cujo 

resgate na memória somente ocorreu por ocasião do exame dos dados obtidos nesta pesquisa 

em relação aos casos envolvendo políticas públicas. 
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Nessa nova perspectiva, mais ampliada em relação aos temas passíveis de 

judicialização, Cury e Ferreira (2009, p. 35) afirmam que: 

 

[...] pode-se resumir que a garantia do direito à educação, sob o enfoque legal, 

ocorre nos seguintes tópicos: 

• Universalização do acesso e da permanência da criança e do adolescente; 

• Gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental; 

• Atendimento especializado aos portadores de deficiência; 

• Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade; 

• Oferta de ensino noturno regular e adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 

• Atendimento no ensino fundamental por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

• Direito de ser respeitado pelos educadores; 

• Direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

• Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

• Acesso à escola próximo da residência; 

• Ciência dos pais e/ou responsáveis do processo pedagógico e participação na 

definição da proposta educacional; 

• Pleno desenvolvimento do educando; 

• Preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho; 

• Qualidade da educação. 

 

A judicialização da educação, na perspectiva apontada por Cury e Ferreira (2009, p. 

35) seria resultante de uma situação em que um dos direitos mencionados e relacionados à 

educação não fossem devidamente satisfeitos pelos responsáveis públicos ou, quando for o 

caso, por responsáveis vinculados aos responsáveis de instituições de ensino particulares, 

gerando aos interessados a possibilidade do questionamento judicial.  

“A judicialização do direito à educação não irá garantir a solução para todas as 

deficiências da área educacional, porém constitui um importante instrumento de coerção para 

futuras mudanças necessárias na legislação brasileira que se refira ao direito à educação” 

(MEDEIROS; RODRIGUES, 2014, p. 66-67). 

Porém, também é necessário ressalvar que esse conjunto de mudanças que 

determinaram esse fenômeno da judicialização da educação, na perspectiva do acesso à 

informação e da exigibilidade do direito à educação, também proporcionou margem para 

abusos, especialmente quando os pais e responsáveis passaram a interpretar que tinham a 

expertise dos profissionais da educação, passando a questionar as iniciativas decorrentes da 

educação escolar.  

 

Era natural, com a informação globalizada e democratizada da atualidade, que 

família e sociedade tomassem ciência de alguns dos modernos conceitos de 

educação. No entanto, o que em princípio seria positivo, acabou se tonando um 

complicador a mais, porque muitas dessas pessoas confundiram o seu pequeno 
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arsenal de informações com domínio de saber. Sentem-se habilitadas, portanto, a 

julgar atitudes pedagógicas das escolas. Lendo artigos, superficialmente resumidos, 

ou ouvindo pequena e inexpressiva parte de uma teoria, passaram a fazer 

generalizações equivocadas. Mal informadas, porém ansiosas por propiciar educação 

de qualidade aos filhos, passaram a criticar vigorosamente o trabalho das escolas. Se 

os comentários – nem sempre pertinentes – são feitos diante dos filhos, a questão se 

agrava. Muitos deles passaram a questionar o professor em tudo (“se meu pai não 

confia, porque eu iria confiar?”). Ainda mais se a atitude docente contraria seus 

desejos imediatos – aí o que poderia ser contribuição para a melhoria do ensino, vira 

briga, imposição e desconfiança mútua. (ZAGURY, 2006, p. 29-31). 

 

 

 Essa perspectiva apresentada por Zagury (2006) no livro intitulado “O professor 

refém” era a que, do lugar de advogado de instituições de ensino particulares este profissional 

pesquisador estava então familiarizado.  

 

Há casos em que pais e alunos têm razão, claro; o que preocupa é o fato de que os 

questionamentos legítimos vêm assumindo a forma de confronto, processos e 

demandas judiciais – o que com certeza em nada fortalece a qualidade da escola. Ao 

contrário, leva a que profissionais habilitados e sérios se sintam completamente 

inseguros e ameaçados – por pais e alunos, pela sociedade, por vezes até 

internamente pelo sistema, enfim – tonando-se verdadeiros reféns de todo um 

contexto, que os fragiliza e mantém em permanente estresse. Especialmente porque 

– e isso é o mais triste – esses desgastantes confrontos muitas vezes nada têm a ver 

com o incremento de saberes nem da qualidade de ensino. Há famílias que apelam à 

justiça por motivos inacreditáveis. Utilizando-se de brechas de artigos da legislação 

(inclusive do estatuto da Criança e do Adolescente), longe de estarem lutando para 

que seus filhos aprendam mais e melhor, visam, por exemplo, a suspender decisões 

pedagógicas da instituição ou obter tratamento diferenciado para os filhos, 

suspenção de sanções ou até vantagens financeiras. (ZAGURY, 2006, p. 29-31). 

 

O pulsar do conflito se fazia presente naquela década de 1990 crescendo de maneira 

vertiginosa na década seguinte. O bolinho, caso contado na introdução desta pesquisa, 

representava tão somente um fragmento da realidade da escola particular. A ação foi julgada 

improcedente também sendo vencida na turma recursal, afinal uma escola não é uma casa de 

festas. O fato, no tempo presente, é que a partir dos dados desta pesquisa foi possível perceber 

que a realidade das instituições de ensino representava apenas um pequeno recorte das 

demandas relacionadas à educação.  

 

5.9 O QUE VEM PELA FRENTE 

 

“Somos seres em eterna construção e aprendizado” (SIQUEIRA, 2020, p. 185). 

Reconhecer que, mesmo sendo um profissional da área do Direito, este pesquisador precisava 

estudar mais sobre a categoria judicialização, foi um passo acertado. Sem a ingenuidade de 

achar que esta pesquisa é o trabalho mais importante deste doutorando em educação, sustenta-
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se que é uma pequena contribuição aos que desejam se debruçar sobre o fenômeno da 

judicialização da educação.  

A proximidade do fim da discussão e da apresentação da conclusão da pesquisa se 

anuncia trazendo muitas inquietações e perguntas não respondidas. Este pesquisador não se 

refere, é claro, ao contexto desta pesquisa, mas sim ao fragmento que adveio de sua vivência 

na advocacia do setor privado.  

Será que foram realizadas pesquisas sobre a judicialização da educação na área do 

Direito? Se a resposta for positiva, qual terá sido o problema dessas possíveis pesquisas? O 

que os dados revelaram?  

Admitindo que possam ter sido feitas, seria útil se verificar se alguma pesquisa 

contemplou conflitos de interesse decorrentes das relações escolares e pretensões 

indenizatórias ou se existe uma lacuna, que poderia desafiar futura investigação.  

Quais as causas dos conflitos? São inquietações que permanecem presentes e que 

podem sugerir próximos passos de investigação, tanto para este pesquisador quanto para 

outros que tenham o ânimo para a sua realização.  

 

Como a pesquisa é uma estrada, um processo, não é possível pular etapas. Não há 

caminho mais curto. Por mais que você tenha assessores ou um excelente orientador, 

caminhar pela estrada, conhecer os buracos, os erros, os acertos, as falhas fazem 

parte da construção da pesquisa e do pesquisador. (SIQUEIRA, 2020, p. 184-185).  

 

É possível também vislumbrar a possibilidade de novas pesquisas que investiguem a 

judicialização da educação no contexto específico da política social brasileira, lançando um 

olhar específico para a proteção das minorias e grupos vulneráveis. São pesquisas que 

poderão contribuir tanto na perspectiva da proteção social e da exigibilidade dos direitos a ela 

relacionados, tais como os decorrentes de ações afirmativas voltadas para inclusão de 

diferentes pessoas em nossa sociedade.  

O fato é que toda pesquisa precisa ter em quem se propõe a realiza-la um olhar 

sensível sobre o processo, com início, meio e fim. Em relação ao problema formulado, 

portanto, é possível apresentar uma resposta. Os dados revelaram ao pesquisador uma nova 

perspectiva em relação ao fenômeno da educação e antigas inquietações foram ressignificadas 

e outras foram acrescidas nessa trajetória.  

É preciso seguir a caminhada! 
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CONCLUSÃO 

 

Esta investigação foi iniciada com a história de um bolinho, pequeno fragmento de 

uma trajetória vivida no exercício da advocacia na área da educação escolar. O movimento de 

alteridade que exigido com no passar dos anos nesse deslocamento do lugar que lhe era 

familiar – o lugar do advogado – para o que lhe era estranho – o lugar do pesquisador – foi 

desafiador. Se o processo formativo para o exercício da advocacia havia ensinado um modelo 

de pesquisa voltado para a prática profissional, noutra perspectiva a pesquisa científica o 

desafiou a perceber a importância da metodologia para o reconhecimento da cientificidade de 

um trabalho.  

A formação do futuro advogado foi iniciada em 1986 e a do futuro pesquisador em 

1996. Quantas mudanças acontecem na vida de uma pessoa no período de 10 anos? O acaso 

fez o advogado, que se tornou professor de uma instituição de ensino superior após um 

período lecionando em cursos preparatórios, estar presente naquela sala de professores e ser 

demandado a cursar um mestrado, que somente muitos anos depois foi validado pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

O exercício da profissional iniciado em 1991 lhe proporcionou um desafio, dois anos 

depois, de iniciar a advocacia para o sindicado da categoria econômica e ver de perto a 

realidade dos outrora nominados tubarões do ensino. Foram os 14 anos caminhando naquela 

área específica do setor educacional privado que lhe proporcionaram condições de conhecer 

os buracos, acertar, errar e aprender como quem aprende fazendo. Também foi essa trajetória 

que o fez conhecer uma das pessoas que mais influenciariam a carreira, especialmente no 

contexto acadêmico. E muitas outras pessoas foram conhecidas desde então, cada qual 

trazendo o seu olhar sobre a pesquisa científica e tantas outras questões, contribuições que 

foram forjando o pesquisador.   

Uma tese de doutoramento não é uma pesquisa que se encerra em si mesma. Ao 

mesmo tempo em que é fruto de uma trajetória, a partir de diferentes influências, é também 

fruto do desafio da realização de um trabalho metodologicamente organizado ou, com as 

palavras simples aprendidas na caminhada, em que se explica como a pesquisa foi feita.  

Esta pesquisa, portanto, buscou mapear quais os sentidos e os usos dados à expressão 

“judicialização” quando utilizada nas dissertações e teses da área da educação, partindo da 

hipótese que a palavra judicialização é polissêmica e que sua contextualização no campo da 

educação poderia oferecer diferentes sentidos e usos.  
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Podemos falar em judicialização da educação? Partindo do problema formulado, a tese 

teve por objetivo geral analisar as produções acadêmicas relacionadas à categoria 

judicialização produzidas pelos programas de pós-graduação em educação no Brasil. O 

detalhamento da metodologia foi apresentado em cada de etapa do trabalho e os 4 capítulos 

foram organizados de modo a cumprir cada um dos objetivos específicos propostos, fazendo 

ainda parte do corpo do trabalho a introdução, a conclusão e as referências, tudo feito num 

contexto de busca permanente do atendimento às disposições contidas na obra Apresentação 

de trabalhos monográficos de conclusão de curso (UFF, 2012).   

O primeiro capítulo, seção primária intitulada “NÃO IMPORTA DE ONDE SE VEM, 

MAS PRA ONDE SE VAI”, teve por objetivo específico examinar a judicialização da 

educação a partir da perspectiva dos empresários da educação e do sindicalismo patronal no 

período de 1993 a 2007. Para tanto, foi organizado em três seções secundárias em que foram 

combinados relato pessoal e pesquisa documental, tendo Ribeiro (2019), Severino (2016), 

Cintra (1982) e Prodanov e Freitas (2013) como principais referenciais.  

Na seção secundária intitulada “CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO 

DO PESQUISADOR COM O SEU OBJETO DE INVESTIGAÇÃO” buscou-se demonstrar a 

importância do caráter pessoal do trabalho do pesquisador no contexto de sua dimensão 

social, conferindo o sentido político de problematização da judicialização da educação, tema 

que atravessou a vida profissional tanto do advogado quanto do pesquisador, e sua perspectiva 

de tratamento interdisciplinar.  

Na seção secundária intitulada “OS EMPRESÁRIOS DA EDUCAÇÃO, O 

SINDICALISMO PATRONAL E A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO 

DE 1993 A 2007: UM OLHAR A PARTIR DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, a partir da contribuição de OLIVEIRA, 

M. (2002) e da pesquisa documental, se destaca a fragmentação que ocorreu na representação 

do ensino privado no início da década de 1980, os efeitos da CRFB/1988 no que se refere à 

educação e a percepção dos empresários da educação, especialmente em relação aos impactos 

causados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Na seção secundária intitulada “OS SEMINÁRIOS EDUCAÇÃO & DIREITO, A 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A APROXIMAÇÃO DO SINEPE/RJ COM 

OUTROS SETORES DA SOCIEDADE” se realizou, a partir da pesquisa documental, uma 

revisão do movimento de aproximação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 

Estado do Rio de Janeiro com outros setores da sociedade, bem como se demonstrou como a 
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menção ao processo de judicialização da educação foi um desdobramento da vivência 

profissional como advogado e não um exame da categoria enquanto pesquisador em 

formação, ofertando o entendimento sobre como o fenômeno se caracterizava naquele 

período, conforme a percepção desenvolvida e apresentada em artigo de opinião no ano de 

2006, de que o fenômeno se caracterizava pela ação da Justiça no universo da escola e das 

relações escolares, resultando em decisões das mais variadas.  

Após demonstrar que a percepção do crescimento dos conflitos de interesses no campo 

da educação havia surgido como questão de interesse a partir da vivência do pesquisador 

enquanto advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Estabelecimentos de Ensino no 

Estado do Rio de Janeiro de 1993 a 2007, o pesquisador, visando um movimento de 

alteridade, direcionou seu olhar para a produção científica do campo da educação relacionada 

à categoria judicialização. Sustenta-se que uma contribuição desta etapa da pesquisa tenha 

sido a demonstração, para outras pessoas que tenham em mente seguir a carreira acadêmica, 

dos cuidados que devem ser empregados quando há muita proximidade de outro tipo de 

exercício profissional – no caso deste pesquisador o exercício da advocacia na área da 

educação escolar vinculada às instituições particulares de ensino – de modo que se busque um 

movimento de alteridade para transformar o que lhe é familiar em estranho e assim 

desenvolver a investigação científica. Noutra perspectiva, também se sustenta uma 

contribuição de posicionamento político acadêmico, ou seja, que envolve a dimensão social 

do trabalho do pesquisador, os valores pessoais do pesquisador e como estes se projetam na 

escolha do tema a ser pesquisado, na eleição das escolhas relacionadas à pesquisa visando o 

impacto social desta. Neste contexto, a escolha da judicialização da educação como objeto da 

pesquisa também é um posicionamento político da preocupação dos efeitos tanto dos conflitos 

de interesse quanto do impacto das diferentes ações do sistema de justiça no ambiente escolar. 

A investigação realizada, neste sentido, coloca em evidência o estado da arte da judicialização 

escolar a partir de um olhar sobre o que já foi produzido pelo campo da educação em 

pesquisas realizadas na stricto sensu, como mais uma contribuição crítica colocada à 

disposição dos atores que se propõem a estudar a educação brasileira.  

O segundo capítulo, seção primária intitulada “O MAPEAMENTO DAS PESQUISAS 

RELACIONADAS À CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO A 

PARTIR DO CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES”, teve por objetivo 

específico mapear as pesquisas relacionadas à categoria judicialização no campo da educação. 

Para tanto, foi organizado em quatro seções secundárias.  
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Na seção secundária “CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS” apresentou-se o 

modo de fazer a pesquisa, ou seja, como a pesquisa foi desenvolvida a partir dos dados 

disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Inspirada nos trabalhos de 

Almeida, G. (2017) e Seabra Iorio (2018) e com os referenciais de Iorio Filho (2012; 2013) e 

Patrick Charaudeau (2016) investiga-se, a partir das pesquisas da área da educação, os 

sentidos e usos da categoria judicialização. 

Na seção secundária “COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS 

DADOS DA CATEGORIA “JUDICIALIZAÇÃO”” apresentou-se o detalhamento dos atos 

da pesquisa envolvendo a categoria judicialização nas dissertações de mestrado acadêmico, 

dissertações de mestrado profissionalizante e teses de doutorado, consolidando-se o total de 

1750 trabalhos, a maior parte resultante de dissertações de mestrado acadêmico (69,8%), 

seguidas de pesquisas de doutorado (22,6%) e de mestrado profissionalizante (7,5%). Tais 

dados revelaram uma ascendência, no período de 1997 a 2018, das pesquisas relacionadas à 

judicialização. Examinadas a partir das grandes áreas do conhecimento, percebeu-se que a 

maior concentração era na Área das Ciências Sociais Aplicadas, com expressivos 60,4% do 

acervo.   

Na seção secundária “COLETA, CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE INICIAL DOS 

DADOS DA CATEGORIA “JUDICIALIZAÇÃO” COM FOCO NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO “EDUCAÇÃO”” apresenta-se o detalhamento dos atos da pesquisa 

envolvendo a categoria judicialização da educação nas dissertações de mestrado acadêmico, 

dissertações de mestrado profissionalizante e teses de doutorado, sendo consolidado o acervo 

inicial de 53 trabalhos para análise. Adotando-se a categoria “judicialização” refinada por 

“Área do conhecimento Educação”, os dados consolidados resultaram na seguinte 

representação percentual: “educação” (90,6%), “ensino” (7,5%) e “ensino de ciências e 

matemática” (1,9%), perfazendo o total de 100%. Ao refinar a busca da categoria 

“judicialização” com o resultado por “grau acadêmico” e considerando, ainda, a área de 

conhecimento “educação”, a plataforma apresentou o seguinte resultado: doutorado (12 – 

22,6%), mestrado (37 – 69,8%), mestrado profissional (4 - 7,5%).  A categoria 

“judicialização” refinada por “ano” e “Área do Conhecimento Educação” permitiu a 

percepção visual da progressão do interesse do campo da educação em relação à categoria 

“judicialização” no período de onze anos, de 2007 até 2017. Observou-se que a judicialização 

só apareceu como objeto de pesquisa na área da educação 10 anos após a primeira pesquisa 

sobre tema, realizada em 1997.  
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Finalizando o capítulo, na seção secundária “AGRUPAMENTO DOS TRABALHOS 

RELACIONADOS À JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO” apresentou-se o 

detalhamento dos atos da pesquisa envolvendo a conferência de todos os trabalhos listados no 

Catálogo de Teses e Dissertações na área da educação, buscando identificar a pertinência 

temática, o ano de conclusão dos trabalhos, as instituições de ensino, e a disponibilidade do 

arquivo em Portable Document Format (PDF) para exame. Foi constatada uma divergência 

entre o total de trabalhos apontado na área “educação” (53) e os listados para exame (51), 

ocorrendo à ausência de dois trabalhos inseridos numericamente no ano de 2019, mas que não 

foram inseridos na listagem, razão pela qual foram consolidados 51, agrupados numa tabela 

intitulada TRABALHOS RELACIONADOS À JUDICIALIZAÇÃO NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO, na ordem encontrada no Catálogo de Teses e Dissertações. A tabela foi 

organizada com os seguintes dados: N.º (número correspondente ao trabalho no Catálogo de 

Teses e Dissertações), AUTOR (indicação da autoria do trabalho), Título (indicação do título 

atribuído ao trabalho), ANO (indicação do ano de conclusão do trabalho), CURSO (indicação 

do curso na área da Educação), IES (Instituição de Ensino Superior), UF (Unidade da 

Federação), PT (pertinência temática do trabalho com a categoria “judicialização”), AD 

(autorização de divulgação pelo autor), OBS (Observação) para a realização da análise de 

conteúdo.  

A contribuição que se destaca nesta etapa da pesquisa decorre do trabalho de 

sistematização realizado a partir dos critérios apontados, viabilizando a possibilidade de uma 

olhar panorâmico de todas as pesquisas realizadas sobre judicialização na área da educação, 

dentre as disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. 

O terceiro capítulo, seção primária intitulada “OS SENTIDOS E USOS DA 

CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NAS PESQUISAS CIENTÍFICAS DA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO A PARTIR DO CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES”, 

teve como objetivo específico investigar os sentidos e usos atribuídos à categoria 

judicialização nas pesquisas do campo da educação. Para tanto, cada pesquisa é examinada e 

apresentada na correspondente seção secundária em que se realiza uma análise a partir dos 

seguintes critérios: exame da categoria judicialização a partir do título do trabalho; exame da 

pertinência temática a partir dos elementos disponibilizados no Catálogo de Teses e 

Dissertações; exame do sentido dispensado à categoria judicialização no trabalho; exame dos 

elementos disponíveis nos trabalhos identificados como relacionados à judicialização visando 

à construção de uma classificação relacionada à educação. Para tanto, foi organizado em foi 

organizado em 51 seções secundárias, relacionadas, respectivamente, a cada pesquisa 
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encontrada na área da educação e relacionada à categoria judicialização. Em cada seção 

secundária foi realizada uma análise a partir dos seguintes critérios: exame da categoria 

judicialização a partir do título do trabalho; exame da pertinência temática a partir dos 

elementos disponibilizados no Catálogo de Teses e Dissertações; exame do sentido 

dispensado à categoria judicialização no trabalho; exame dos elementos disponíveis nos 

trabalhos identificados como relacionados à judicialização visando à construção de uma 

classificação relacionada à educação.  

As contribuições que se destacam nesta etapa da pesquisa decorrem: (1) dos sentidos 

identificados nos trabalhos e relacionados à categoria judicialização: impacto da ação da 

Justiça no universo da escola e das relações escolares; o ato de expor ao Poder Judiciário 

demanda a fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos 

direitos do cidadão; atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional 

para solucionar conflitos; normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / 

biopolítica); e incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes; (2) dos 

sentidos atribuídos às categorias juridicização, justiciabilidade, justicialização e ativismo 

judicial nas pesquisas examinadas; (3) ao exame da presença da categoria judicialização nas 

palavras-chave dos trabalhos examinados; (4) a proposição de uma classificação da relação da 

pesquisa com a categoria judicialização, permitindo o agrupamento temático dos resultados 

em: pesquisas relacionadas ao Controle de Políticas Públicas Educacionais; pesquisas 

relacionadas ao Direito à educação; pesquisas com exame prejudicado; pesquisas relacionadas 

ao fenômeno da judicialização; pesquisas relacionadas à justiça restaurativa; pesquisas 

relacionadas à normatização disciplinadora e, por fim, outras pesquisas. Esta etapa do trabalho 

foi desenvolvida a partir dos referenciais de Amstutz e Mullet (2012), Araujo (2013), Asensi 

(2010), Barroso (2012), Chrispino e Chrispino (2008), Cury e Ferreira (2009), Foucault 

(1996), Gottlieb (2011), Vianna, Burgos e Salles (2007), Sadek (2010) e Santos (2014). 

O quarto capítulo, seção primária intitulada “DISCUSSÃO SOBRE A 

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO”, teve por objetivo específico analisar o contexto da 

judicialização a partir das pesquisas relacionadas à categoria no campo da educação. Para 

tanto, seu desenvolvimento acontecerá por intermédio de nove seções secundárias.  

Na seção secundária “CONSIDERAÇÕES INICIAIS” foram apresentados os critérios 

de agrupamento para fins de discussão dos diferentes sentidos da categoria judicialização. A 

contribuição desta etapa envolveu o exame inicial realizado, a partir dos títulos das pesquisas, 

e o correspondente enquadramento numa das seguintes opções e apresentando os seguintes 

resultados: (1) 19 trabalhos que contém no título referência à categoria judicialização no 
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contexto desta pesquisa; (2) 11 trabalhos que não contém no título referência à categoria 

judicialização, mas que permitem a contextualização no interesse desta pesquisa; (3) 17 

trabalhos cujos títulos foram interpretados como inconclusivos no contexto de interesse desta 

pesquisa; (4) 4 trabalhos cujos títulos foram interpretados como no contexto de impertinência 

temática com esta pesquisa.  

Nas seções secundárias intituladas “TRABALHOS QUE CONTÉM NO TÍTULO 

REFERÊNCIA À CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO NO CONTEXTO DESTA 

PESQUISA”, “TRABALHOS QUE NÃO CONTÉM NO TÍTULO REFERÊNCIA À 

CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO, MAS QUE PERMITEM A CONTEXTUALIZAÇÃO 

NO INTERESSE DESTA PESQUISA”, “TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM 

INTERPRETADOS COMO INCONCLUSIVOS NO CONTEXTO DE INTERESSE DESTA 

PESQUISA” e “TRABALHOS CUJOS TÍTULOS FORAM INTERPRETADOS COMO NO 

CONTEXTO DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA COM ESTA PESQUISA”, foi realizada 

uma discussão a partir das respectivas tabelas organizadas por colunas com os seguintes 

dados: N.º (número correspondente ao trabalho no Catálogo de Teses e Dissertações), Título 

(indicação do título atribuído ao trabalho), ANO (indicação do ano de conclusão do trabalho), 

CURSO (indicação do curso na área da Educação), J/PC (inserção da categoria judicialização 

nas palavras-chave), CLASSIFICAÇÃO (classificação da relação com a categoria 

judicialização na interpretação feita desta pesquisa) e S (sentido da judicialização da educação 

apresentado pelo autor do trabalho). Em relação à coluna J/PC (inserção da categoria 

judicialização nas palavras-chave) foram adotados os seguintes critérios de respostas para fins 

de análise e discussão: S (sim), N (não), NAAI (não avaliado por ausência de informações) e 

EPIT (Exame prejudicado por impertinência temática). Em relação à coluna S (sentido da 

judicialização da educação apresentado pelo autor do trabalho) foram adotados os seguintes 

critérios de resposta para fins de análise e discussão: (1) impacto da ação da Justiça no 

universo da escola e das relações escolares; (2) o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a 

fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do 

cidadão; (3) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional para 

solucionar conflitos; (4) normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / 

biopolítica); (5) incorporação dos métodos de decisão judicial para além das cortes; (6) não 

foi possível avaliar o sentido; (7) exame prejudicado por impertinência temática. De modo a 

permitir o exame a partir da reunião temática, a coluna CLASSIFICAÇÃO (classificação da 

relação com a categoria judicialização na interpretação feita desta pesquisa) recebeu 

tratamento de análise de conteúdo de forma a permitir agrupamentos temáticos das pesquisas 
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relacionadas à judicialização da educação: Controle de Políticas Públicas Educacionais, 

Direito à educação, Normatização disciplinadora, Exame prejudicado, Fenômeno, Justiça 

restaurativa e Outros.  

Na seção secundária “O QUE OS 51 TRABALHOS EXAMINADOS REVELAM 

SOBRE OS SENTIDOS E USOS DA CATEGORIA JUDICIALIZAÇÃO?” foi realizada a 

discussão a partir dos referenciais teóricos utilizados e sendo confirmada a hipótese de que a 

palavra judicialização é polissêmica e que sua contextualização no campo da educação pode 

oferecer diferentes sentidos e usos. Os trabalhos tiveram a seguinte representação quanto ao 

sentido da categoria judicialização: (2 – 3,9%) impacto da ação da Justiça no universo da 

escola e das relações escolares; (21 – 29,4%) o ato de expor ao Poder Judiciário demanda a 

fim de que o Estado-juiz intervenha e torne-se o garantidor da efetividade dos direitos do 

cidadão; (7 – 13,7%) atuação do Sistema de Justiça e/ou outros sujeitos do campo educacional 

para solucionar conflitos; (5 – 9,8%) normatização dos corpos / relações de biopoder 

(disciplina / biopolítica); (0 – 0%) incorporação dos métodos de decisão judicial para além 

das cortes; (12 – 23,5%) não foi possível avaliar o sentido; (4 – 7,8%) exame prejudicado por 

impertinência temática.  

Considerando a confirmação da hipótese formulada sustenta-se que a principal 

contribuição foi revelar, no contexto das pesquisas examinadas, os sentidos e usos atribuídos 

pelo campo da educação à categoria judicialização. Outras questões nos pareceram relevantes. 

A primeira diz respeito ao sentido da judicialização associada impacto da ação da Justiça no 

universo da escola e das relações escolares. Parece-nos existir um campo a ser explorado por 

novas pesquisas que busquem dar voz aos profissionais da educação e como estes se sentem a 

partir das ordens judiciais que são proferidas e que impactam em seu dia a dia de trabalho. 

Também nos parece de grande relevância o agrupamento das pesquisas produzidas por Gomes 

(2019), Ferreira (2016), Barros (2014), Ratusniak (2019) e Franco (2017), nos permitindo a 

percepção interdisciplinar a partir da influência foucaultiana, sintetizado por Franco (2017, p. 

184) como “judicialização dos corpos”, o que nos pareceu a expressão máxima da categoria 

judicialização no sentido de normatização dos corpos / relações de biopoder (disciplina / 

biopolítica). Por fim, mas não menos relevante, o fato de não ter sido identificado nenhum 

trabalho relacionado à categoria judicialização no sentido da incorporação dos métodos de 

decisão judicial para além das cortes. Tal fato despertou novas inquietações e perguntas que 

também se prestam como uma contribuição desta pesquisa: Como as instituições de ensino se 

organizam para examinar e deliberar sobre as questões disciplinares? Há diferença entre 

infração pedagógica e infração disciplinar? São garantidos os princípios do contraditório e da 
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ampla defesa aos alunos? Existe a possibilidade de recursos? O direito dos alunos de contestar 

critérios avaliativos é respeitado? Quais são as instâncias escolares superiores? Por fim, duas 

questões merecem exame a partir desses questionamentos. Como está organizado o espaço 

escolar para que possam ocorrer tais “julgamentos”? Como são incorporados os “métodos da 

decisão judicial” por parte da escola? O próprio emprego da palavra método associada à 

decisão judicial nos desafia a pensar sobre a técnica, o procedimento que será utilizado na 

construção da decisão, bem como será tal processo organizado em seus fluxos. Outras 

pesquisas certamente poderão contribuir para a verificação dos direitos assegurados aos 

estudantes. 

Na seção secundária “O QUE AS PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS NOS 51 

TRABALHOS EXAMINADOS REVELAM SOBRE A CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO?” foi realizada a discussão relacionada às palavras-chave utilizadas pelos 

autores das 51 pesquisas selecionadas para exame e constantes da Tabela 1 (Trabalhos 

relacionados à judicialização na área da Educação), apresentando o seguinte resultado: S (sim) 

em 26 trabalhos (51%), N (não) em 12 trabalhos (23,5%), NAAI (não avaliado por ausência 

de informações) em 9 trabalhos (17,6%), e EPIT (Exame prejudicado por impertinência 

temática) em 4 trabalhos (7,8%). Confrontado o resultado de 39 trabalhos em que foi possível 

perceber sentido atribuído à categoria judicialização com o resultado de 26 trabalhos que 

inseriram a categoria nas palavras-chave se tem em mente que esse é um item que revela 

fragilidade no cuidado da comunicação científica. Chamar atenção para este fato é uma 

contribuição desta pesquisa, na perspectiva da importância da comunicação e da circulação 

das ideias encontradas nos trabalhos científicos.  

Na seção secundária “O QUE A CLASSIFICAÇÃO REALIZADA A PARTIR DOS 

51 TRABALHOS EXAMINADOS REVELA SOBRE A CATEGORIA 

JUDICIALIZAÇÃO?” foi apresentando o resultado do esforço empreendido na formulação 

de uma classificação das pesquisas, a partir do exame de cada uma delas no contexto da 

judicialização. Foram encontradas 6 relacionadas ao Controle de Políticas Públicas 

Educacionais (11,8%), 18 relacionadas ao Direito à educação (35,3%), 9 com Exame 

prejudicado (17,6%) , 3 relacionadas ao Fenômeno da judicialização (5,9%), 4 relacionadas à 

Justiça restaurativa (7,8%), 9 relacionadas à Normatização disciplinadora (17,6%) e 2 

relacionadas à Outras pesquisas (3,9%).  Essa é a principal contribuição que se sustenta a 

partir desse esforço de classificação, especialmente porque desde exame foi possível verificar 

as diferentes questões abordadas. O conjunto de trabalhos revelou que a temática da 

judicialização da educação é mais ampla do que a percebida a partir da realidade da escola 
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particular. O advento da CRFB/1988 elevou a educação a uma nova perspectiva enquanto 

direito exigível ao Estado, também proporcionando condições de se observar o papel de 

diferentes atores do sistema de justiça.   

Finalizando a discussão, na seção secundária O QUE VEM PELA FRENTE foram 

apresentadas algumas reflexões sobre outras possibilidades de abordagem da judicialização da 

educação e compartilhadas inquietações e possibilidades de investigações dialogadas com a 

área de formação original deste pesquisador (Direito) e de sua primeira formação na stricto 

sensu (Política Social). 

Será que foram realizadas pesquisas sobre a judicialização da educação na área do 

Direito? Se a resposta for positiva, qual terá sido o problema dessas possíveis pesquisas? O 

que os dados revelaram? Quais as causas dos conflitos? Inquietações compartilhadas como 

quem faz anotações para outras etapas de estudo, tanto para si quanto para outros que se 

insiram na vida acadêmica e possam, quem sabe, aproveitar algumas dessas ideias.  

No mesmo sentido compartilham-se inquietações propositivas no sentido de novas 

investigações relacionadas à judicialização da educação, porém com foco na política social 

brasileira, lançando um olhar específico para a proteção das minorias e grupos vulneráveis, 

imaginando que, se realizadas, poderão contribuir de alguma maneira na perspectiva da 

proteção social e da exigibilidade dos direitos a ela relacionados, tais como os decorrentes de 

ações afirmativas voltadas para inclusão de diferentes pessoas em nossa sociedade.  

Tais ideias foram interpretadas como contribuições finais deste trabalho, 

especialmente pela percepção de que a estrada percorrida chegava ao fim, proporcionando ao 

pesquisador uma nova perspectiva em relação ao fenômeno da educação. Antigas 

inquietações foram ressignificadas e outras foram acrescidas nessa trajetória. A sensação que 

de que é preciso seguir a caminhada foi a motivação final para escrita da conclusão da tese, 

compreendida não como um fim em si mesma, mas como uma pequena contribuição sobre o 

problema da pesquisa.  

Sim, podemos falar em judicialização da educação.  

Com diferentes usos e sentidos.  
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