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RESUMO: O presente trabalho decorre de desdobramento de investigação, 
realizada em conjunto com os acadêmicos de Direito Luana Jardim Massafra, 
Lucas Santos de Lima e Fernanda Eugênio Pereira, em andamento junto ao 
grupo de pesquisa do Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção 
Social, da Universidade Estácio de Sá, que visa identificar as percepções 
expressas no campo jurídico brasileiro e relacionadas à temática da 
“judicialização”, a partir de uma análise da doutrina. O problema da pesquisa: 
como que as categorias “judicialização”, “juridicização”, “judicializar”, “ativismo 
judicial”, dentre outras, são utilizadas no campo do Direito? Objetivo geral: 
identificar as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, relacionadas à 
temática da judicialização, a partir de uma análise da doutrina. Objetivos 
específicos: (a) Identificar e compreender, a partir da doutrina - esta sendo 
entendida como as obras de autores renomados do Direito, que são utilizadas 
pelos operadores e estudantes na operacionalização de leis e regras - como que 
categorias como “judicialização”, “juridicização”, “judicializar” e “ativismo judicial” 
são utilizados no campo do Direito. (b) Investigar, a partir da doutrina, 
exemplificações de situações concretas de conflitos submetidos ao Poder 
Judiciário e relacionadas às categorias “judicialização” “juridicização” 
“judicializar” e “ativismo judicial” se revelam como objeto de reflexões mais 
aprofundadas por parte daqueles que produzem a literatura especializada do 
campo. Para este trabalho, especificamente, busca-se (c) investigar como as 
categorias “judicialização” “juridicização” “judicializar” e “ativismo judicial”, no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal, se relacionam com as políticas públicas e 
a proteção dos direitos humanos. A pesquisa está focada nas referências 
bibliográficas de modo a conhecer e aprofundar conhecimento em relação às 
categorias, visando expor o “estado da arte” a partir da doutrina específica da 
área do Direito. Para tanto, tem como principal referencial teórico a escola 
francesa de análise do discurso, utilizando principalmente aparatos teóricos e 
metodológicos da análise semiolinguística de Patrick Charaudeau. A relevância 
temática se revela pelo fato da pesquisa lançar um olhar especial para o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Para esta etapa, será realizada 
pesquisa documental a partir dos julgados do referido tribunal. Neste contexto, 
no IV Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, no Simpósio 
Políticas Públicas, Direitos Humanos e Proteção Social, além de expor o “estado 
da arte” a partir da doutrina específica da área do Direito, se pretende apresentar 
como o Supremo Tribunal Federal se posiciona em casos relacionados às 
políticas públicas, aos direitos humanos e à proteção social, no contexto das 
categorias em exame. 
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