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Jürgen Habermas e a tradição crítica aos efeitos da juridificação  

 

Habermas é a principal referência para uma teoria crítica da juridificação, 

inclusive para o fenômeno específico da juridificação da educação. Isso porque, na obra 

mais significativa de seu percurso intelectual - Teoria da Ação Comunicativa: sobre a 

crítica da ração funcionalista (1999) -, ele propõe um amplo esquema analítico para o 

fenômeno, aplicando-o ao direito educacional alemão do início da década de 1980. Para 

o autor, a ambivalência1 é o aspecto central da juridificação que caracteriza o regime de 

liberdades substanciais no Estado Social e Democrático de Direito:  
 
As normas que restringem o conflito de classes e moldam o Estado social 
têm, do ponto de vista de seus beneficiários e também desde a perspectiva do 
legislador democrático, um caráter garantidor da liberdade. Mas isso não se 
aplica de forma inequívoca a todas as regulações do Estado social. Assim, a 
política social do Estado vem acompanhada, desde o início, do caráter 
ambivalente de uma garantia de liberdade e de uma privação de liberdade 
(HABERMAS, 1999, p. 511)2. 

 

Como privação da liberdade Habermas (1999) identifica o efeito negativo 

intrínseco às normas garantidoras de políticas sociais, uma espécie de outro lado da 

questão que envolve as políticas distributivas. Para o autor, ao lado do progresso 

histórico que essas garantias representam, essa forma de juridificação cobra um notável 

preço em forma de “intervenções reestruturadoras no mundo da vida dos beneficiários”. 

É um custo que deve ser atribuído à burocratização e à monetarização dos direitos que, 

por sua vez, decorrem da formalização das demandas sociais em direitos estruturados 

conforme o padrão individual-burguês, ou seja, um padrão que especifica as garantias 

do Estado em direitos individuais relativos a matérias específicas, igualmente 

fragmentadas.  

                                                             
1 A ambivalência da juridificação, para Habermas, é decorrência do caráter igualmente ambivalente do 
próprio Estado Social e Democrático de Direito.  
2 No original: “Las normas que restringen el conflicto de clases y configuran el Estado social tienen, 
desde la perspectiva de sus beneficiarios y también desde la perspectiva del legislador democrático, un 
carácter garantizador de la libertad. Pero esto no vale inequívocamente para todas las regulaciones del 
Estado social. Y así, la política social del Estado ha poseído desde el principio el carácter ambivalente de 
una garantía de libertad y de una privación de libertad”.   



A individualização, nessa perspectiva habermasiana, é um dos componentes de 

ambivalência do reconhecimento jurídico dos chamados direitos sociais e, nesse 

sentido, um fenômeno potencialmente negativo. Isso porque ao mesmo tempo em que 

dá base para pretensões autônomas do sujeito em face das estruturas estatais, tem 

consequências graves para a autocompreensão do mesmo sujeito e para sua relação com 

os demais membros do grupo social e das organizações coletivas em que participa. 

Outros componentes intrínsecos da juridificação apontados por Habermas 

(1999), potencialmente negativos quando aplicados ao contexto do Estado Social, são: 

(i) a tipificação, que exige reduzir e redefinir situações cotidianas complexas ao que 

pode ser descrito juridicamente; e (ii) o tratamento burocrático, cujo efeito é a 

submissão da atuação estatal àquelas “[...] necessidades que possam ser tratadas com os 

procedimentos legais próprios da dominação burocrática, isto é, assimilando-os à ficção 

jurídica das perdas a indenizar” (1999, p. 513) 3.     

No direito educacional alemão, Habermas (1999) identifica ambivalências 

similares àquelas encontradas na estrutura de juridificação da legislação social geral que 

caracteriza o Estado Social e Democrático de Direito4. De um lado, valoriza a 

introdução, na escola, dos princípios do Estado de direito, em substituição a regimes de 

dominação tradicionais. Destaca positivamente, nesse sentido, a atenção aos direitos 

fundamentais dos alunos frente à escola; aos direitos de pais, professores e estudantes 

frente às autoridades educativas; e a constitucionalização da relação entre escolas e 

burocracia estatal. No entanto, por outro lado, a regulamentação de um domínio social 

antes ajurídico, como a educação, também dá espaços para a intervenção burocrática e 

para o controle judicial da educação, em um processo assim descrito pelo autor: 

 
A burocracia teve que assegurar que os processos de ensino e as medidas 
administrativas escolares, na medida em que eram relevantes para o futuro 
dos alunos e para os desejos dos pais, adquirissem uma forma que, em caso 
de demanda, os tornassem passíveis de exame judicial. Só recentemente a 
justiça exigiu do legislador que adotasse medidas para colocar nos trilhos 
legais a juridificação burocrática que começa a passar dos limites.  
A ampliação da proteção do direito e a implantação dos direitos 
fundamentais na família e na escola exige um elevado grau de diferenciação 
de matérias jurídicas particulares, de exceções e de consequências jurídicas. 

                                                             
3 No original: “[…] necesidad que puedan tratarse con los procedimientos legales propios de la 
dominación burocrática, esto es, asimilándolos a la ficción jurídica de perjuicios a indemnizar”.   
4 Para uma resenha do pensamento de Habermas sobre o assunto, aplicada a aspectos relativos à gestão 
democrática das escolas, ver o artigo de José Marcelino Pinto (1995).   



Desta forma, esses âmbitos de atuação ficam abertos às intervenções 
burocráticas e aos controles judiciais. (Ibid., p. 521)5. 
 

Para compreender a crítica habermasiana à juridificação da educação é 

necessário recorrer, neste tópico, a uma explicação sobre a concepção do autor quanto 

aos processos de diferenciação entre mundo da vida e sistema, ponto a partir dos quais 

elabora sua crítica à colonização sistêmica do mundo da vida e à ambivalência de 

funções exercida pelo direito no Estado contemporâneo6.  

 

1.1.1.1. Habermas e a ambivalência do direito contemporâneo 

 

Para Habermas, a modernidade se caracteriza pela crescente substituição da 

normatividade arcaica, característica das comunidades religiosas, pela normatividade 

construída no agir comunicativo7, o que abre caminhos para a racionalização de visões 

de mundo e para a pluralização do debate social, fenômenos que têm como 

consequência a possibilidade de universalização da lei e da moralidade para além das 

comunidades específicas. Com isso, a integração social passa do domínio do sagrado 

para o da prática comunicativa cotidiana.   

Com a complexificação da sociedade, no entanto, não é possível assegurar a 

coesão social unicamente através de processos comunicativos voltados à busca do 

entendimento. Na modernidade, há outras duas formas básicas: a integração social, que 

                                                             
5 No original: “La burocracia tuvo que cuidar de que los procesos de enseñanza y las medidas escolares, 
en la medida en que resultan relevantes para el futuro del alumno y para los deseos de los padres, 
recibieran una forma que, en caso de demanda, los hiciera accesibles al examen judicial. Sólo 
últimamente ha invitado la justicia al legislador a que tome medidas para encapuzar por vía de leyes una 
juridización burocrática que empieza a salirse de madre. La ampliación de la protección jurídica y la 
implantación de los derechos fundamentales en la familia y en la escuela exige un alto grado de 
diferenciación de materias jurídicas particulares, de excepciones y de consecuencias jurídicas. Por esta 
vía, estos ámbitos de acción quedan abiertos a las intervenciones burocráticas y a los controles 
judiciales”.  
6 Para um estudo dos pressupostos filosóficos gerais e de filosofia do direito de Habermas, que levam ao 
desenvolvimento da teoria descrita no subtópico que se segue: BLOTTA, 2010; REPA, 2008; NOBRE, 
2004; 2008.  
7 Em termos muito gerais, por agir comunicativo (ou ação comunicativa) Habermas designa o processo 
de produção da racionalidade a partir do paradigma da comunicação, que substituiria, a partir da 
inflexão da teoria crítica, o paradigma da consciência, ancorado no iluminismo clássico e na ideia de 
verdade. Este novo paradigma propõe que a racionalidade se produz através das exigências da 
linguagem, da interação comunicativa calcada em pretensões de validade, como veracidade da 
afirmação, correção normativa, autenticidade e sinceridade. Com isso, na obra Teoria da Ação 
Comunicativa: sobre a crítica da razão funcionalista, Habermas (1999) investiga as bases dessa questão e 
elabora uma nova teoria da modernidade capaz de explicar os dilemas da racionalidade, Aplica essa 
análise, na parte final da obra, aos problemas políticos do Estado e do direito, tomando a juridificação 
da educação como estudo de um caso típico.  



é resultado do consenso obtido normativamente ou comunicativamente, ou seja, 

dependente de uma justificação; e a integração sistêmica: “[...] obtida através de uma 

regulação não normativa das decisões individuais que vai além da consciência dos 

atores, via mecanismos autorregulados como o mercado, ou a burocracia” (PINTO, 

1995, p. 83). Essas diferentes formas de integração levam a que a sociedade seja 

concebida em dois níveis: (i) o nível do mundo da vida de um grupo social, 

caracterizado pela integração social dos sujeitos através de processos de comunicação, 

que baseiam a ação coletiva; e (ii) o nível do sistema, no qual as ações têm significado 

funcional para reprodução do próprio sistema, prescindindo da participação consciente 

dos sujeitos para a sua validação (HABERMAS, 1999).   

Ocorre que a complexificação social e a racionalização de demandas sociais, 

antes resolvidas na esfera da tradição, levam à sobrecarga da linguagem cotidiana, da 

possibilidade de comunicação e justificação de todas as ações coletivas. Isso leva ao 

crescimento da lógica sistêmica, baseada em meios “deslinguistificados”, como o 

dinheiro e o poder administrativo. Habermas (1999) identifica nesse processo um 

desengate entre o mundo da vida e o sistema, em favor da autonomização e 

diferenciação deste último. Os subsistemas economia e Estado, ancorados 

respectivamente nos meios dinheiro e poder, passam a constituir domínios de ação 

autônomos, formalmente organizados. Nessa condição, não mais são integrados através 

dos mecanismos de entendimento mútuo, desviam-se dos contextos e das exigências de 

justificação do mundo da vida, congelando-se num tipo de sociabilidade livre de normas 

e indiferente à cultura, à sociedade, e à personalidade (HABERMAS, 1999). 

Ocorre então, na modernidade capitalista, o que Habermas (1999) denomina 

colonização do mundo da vida, fruto do paradoxo surgido entre a racionalização do 

mundo da vida e o crescimento abissal dos subsistemas regulados burocraticamente. 

Esses últimos, por sua vez, acabam por suplantar a própria racionalidade 

comunicacional que fundou a modernidade e, com ela, os direitos de cidadania8. Como 

sintetiza José Marcelino Pinto (1995), na esfera pública, a racionalidade fundada na 

atuação de cidadãos do Estado, com suas demandas contextualizadas e construídas na 

interação comunicacional do mundo da vida, é substituída pelo papel de cliente da 

                                                             
8 Como aponta Luiz Sérgio Repa (2008, p. 66), há “[...] uma inversão objetiva em relação à escolha dos 
meios e dos fins, pois o que os atores pensam realizar como seus fins próprios nada mais é do que meios 
de auto-reprodução do sistema, no nosso exemplo [medium dinheiro], do sistema econômico 
capitalista”, que por sua vez, segundo o autor, ajusta-se ao medium poder no Estado moderno, a partir 
de códigos burocráticos. 



administração pública, cujos limites de ação estão previamente individualizados, são 

não-valorativos e autorregulados9.  

Os espaços institucionais de cidadania, de exercício de convergências políticas 

e de direitos civis são crescentemente substituídos por sistemas de adesão pré-

fabricados, baseados nas trocas de dinheiro ou poder10. Se tal fenômeno é funcional nos 

campos econômico e político, tem efeitos alienantes em domínios como a reprodução 

cultural, a integração social e a socialização. A monetarização e a burocratização dos 

campos social e cultural acabam por esvaziar seus mecanismos comunicacionais de 

entendimento, justamente em esferas nas quais as relações interpessoais, a situação 

concreta e as experiências contextualizadas são determinantes para os processos de 

participação, integração e emancipação.   

Esse fenômeno agrava-se, segundo Habermas (1999), no contexto do Estado 

Social e Democrático de Direito, já que é neste que se multiplicam quase que 

inesgotavelmente as demandas de juridificação e, portanto, as exigências de atuação 

regulada do Estado.  

Essa é a explicação do aparente paradoxo entre, de um lado, a crescente 

positivação de direitos fundamentais, o aumento das instituições voltadas à realização 

dos mesmos e a melhoria geral das condições de subsistência da população, e, de outro, 

a também crescente insatisfação com os serviços oferecidos, cada vez mais impessoais, 

monetarizados, burocratizados e “inadequados”, enfim, desacoplados das demandas 

construídas no mundo da vida e, por esse motivo, incapazes de ajustar objetivos amplos 

de desenvolvimento às demandas legítimas da população.  

Por sua vez, a dicotomia entre o cidadão e o cliente neutraliza os espaços de 

participação e o seu potencial político de emancipação. Em cada um desses paradigmas 

– cidadão ou cliente -, são radicalmente diferentes os modelos de participação do 

sujeito. Para clientes da administração pública, eventualmente insatisfeitos, prevê-se um 

                                                             
9 Esse autor identifica que o processo que Habermas descreve como colonização do mundo da vida é 
similar aos mecanismos de dominação legal, descritos por Weber, particularmente a burocratização, 
que leva à crescente substituição do debate político sobre as questões práticas por argumentos de 
conteúdo técnico e das questões de justiça substantiva por uma legitimação via procedimentos. 
10 “Os papéis de empregado e cliente são assumidos nas suas inter-relações com os sub-sistemas 
econômicos e administrativos via mecanismos essencialmente não-valorativos e auto-regulados 
(mercado e burocracia). Por outro lado, os papéis de consumidor e cidadão, referem-se a processos de 
natureza essencialmente autoformadora nos quais entram em consideração questões de preferência e 
orientação de valores e atitudes. A sua natureza é definida com referência a domínios organizados 
formalmente mas não é dependente deles. As normas legais que lhes são relevantes assumem a forma 
de relações contratuais e direitos civis. Estes papéis pertencem, portanto, aos contextos do mundo da 
vida e não podem ser tratados administrativamente ou economicamente” (PINTO, 1995, p.85).  



conjunto de procedimentos de reclamação individual, na maior parte dos casos, 

fragmentada e desconectada da realidade das instituições reclamadas; para cidadãos, são 

reduzidos os seus espaços de atuação, já que sua participação exige a garantia de esferas 

de interação comunicativa e de integração orgânica entre a cidadania e as instituições 

voltadas à garantia de direitos sociais.   

O direito, para Habermas (1999), é a instância mediadora entre sistema e 

mundo da vida, assumindo uma dupla posição. O direito também se diferencia e se 

burocratiza na evolução estatal, também ele assumindo o papel de um direito como 

meio de controle, conforme seu propósito seja servir de instrumento de organização 

para os subsistemas econômico e burocrático. Ou, caso tenha como função constituir 

instituições jurídicas em sentido amplo, será o direito como instituição (NOBRE, 2008; 

REPA, 2008).  

A diferença fundamental entre essas duas manifestações do fenômeno jurídico 

no Estado contemporâneo, para Habermas (1999), é situada na forma de legitimação do 

direito: enquanto no primeiro tipo - direito como meio de controle - a legitimidade é 

determinada pela correção do procedimento, ou seja, restrita ao paradigma positivista 

clássico que identifica legitimidade a vigência; no segundo tipo, do direito como 

instituição, a legitimidade, além do aspecto formal, é suscetível de justificação material, 

já que depende da validade da norma. O autor aponta que mesmo com a evolução das 

possibilidades de controle material do direito no Estado contemporâneo, fruto da 

combinação entre o princípio de positivação e o princípio de fundamentação, na prática, 

o desacoplamento entre o sistema e o mundo da vida leva a similar desacoplamento nas 

formas de juridificação: 
 
[...] as instituições jurídicas não tem nenhuma força constituinte. Apenas 
uma função de regulação. Estão inseridas em um contexto político-cultural e 
social mais amplo, guardam uma relação de continuidade com as normas 
éticas, sancionam juridicamente âmbitos de ação comunicativamente 
estruturados; proporcionam aos âmbitos de ação comunicativamente 
estruturados uma força vinculante respaldada na sanção estatal. A partir 
desse ponto de vista podemos distinguir também os processos de 
juridificação entre os que se conectam com instituições prévias do mundo da 
vida, sancionando juridicamente âmbitos de ação socialmente integrados, e 
os que se limitam a adensar as relações jurídicas constitutivas de âmbitos de 
ação integrados sistemicamente (HABERMAS, 1999, p. 517)11. 

                                                             
11 No original: “las instituciones jurídicas no tienen ninguna fuerza constituyente. Sino sólo una función 
regulativa. Están insertas en un contexto político-cultural y social más amplio, guardan una relación de 



 

Assim, tem-se, de um lado, o direito como instituição que regulamenta relações 

sociais previamente existentes, estando por esse motivo vinculado aos contextos 

normativos do mundo da vida; de outro, o direito como meio de controle. Esse, por sua 

vez, adensa matérias “tecnificadas” e “desmoralizadas” (HABERMAS, 1999, p. 518) 

cuja avaliação fica restrita a saber se é mais ou menos funcional ao subsistema que 

integra, já que, uma vez desconectado dos requisitos de justificação, não faz sentido 

questioná-lo do ponto de vista de sua validade moral. Habermas (1999) identifica o 

direito como instituição ao direito constitucional e ao direito penal, enquanto vê 

principalmente nos direitos administrativo e econômico expressão hegemônica da 

segunda categoria.  

O paradoxo no Estado Social e Democrático é que, uma vez enunciadas como 

matérias constitucionais, justificadas e juridificadas a partir de demandas legitimas do 

mundo da vida, “[...] as instituições jurídicas que garantem as prestações sociais só se 

fazem efetivas através de um direito social utilizado como meio” (1999, p. 519, grifo do 

autor)12. Ou seja, um direito social que também se desacopla progressivamente, em 

função das exigências técnico-burocráticas, dos âmbitos comunicacionais típicos da 

justificação constitucional. Por outro lado, na proposta habermasiana original de 

reforma jurídica, também é o direito o instrumento que abre a possibilidade de mudança 

na relação entre mundo da vida colonizado e sistemas de dominação econômica e 

burocrática. Uma vez que esses domínios dependem do direito e que este segue em 

alguma medida vinculado ao mundo da vida, criam-se assim as possibilidades de 

descolonização.         

Nesse ponto de sua formulação, Habermas (1999) refina a teoria crítica à 

juridificação de Herbert Marcuse (1978). Este punha grande destaque no papel 

desempenhado pela racionalidade tecnológica na sociedade unidimensional, que 

exerceria função desumanizante similar àquela da colonização do mundo da vida. 

Apesar de não se deter na análise do fenômeno jurídico, a contribuição crítica de 

                                                                                                                                                                                   
continuidad con las normas éticas, vienen a sancionar jurídicamente ámbitos de acción 
comunicativamente estructurados; proporcionan a los ámbitos de acción comunicativamente 
estructurados una fuerza vinculante respaldada por la sanción estatal. Bajo este punto de vista podemos 
distinguir también los procesos de juridización según conecten con instituciones previas del mundo de la 
vida, sancionando jurídicamente ámbitos de acción socialmente integrados, o se limiten a adensar las 
relaciones jurídicas constitutivas de ámbitos de acción sistémicamente integrados”. 
12 No original: “[...] las instituciones jurídicas que garantizan las prestaciones sociales sólo se hacen 
efectivas a través de un derecho social utilizado como medio.” 



Marcuse é essencial para a compreensão global do vínculo entre produção jurídica e 

produção social, bem como da influência da revolução tecnológica na configuração do 

direito.  

“A tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais 

agradáveis de controle social e coesão social”, afirma Marcuse (1978, p. 18), apontando 

que há um sentido totalitário presente na substituição dos espaços políticos pela 

técnica13. Essa não é neutra, mas resultado de uma determinada conformação da 

dominação social14. Marcuse (1978) atribui ao potencial produtivo e de crescimento 

desse sistema tecnocrático sua capacidade de estabilizar as sociedades industriais 

desenvolvidas e de conter, dentro das estruturas de dominação, o potencial de 

transformação radical que decorre da revolução tecnológica. O preço a pagar é o 

esvaziamento da racionalidade política, que fica submetida à racionalidade 

tecnológica15. O Estado social, nesse contexto, é marcado pela elevação do que o autor  

denomina “padrão de vida administrado”, que leva à acomodação, à mimese entre 

indivíduo e sociedade e à perda das liberdades econômicas e políticas conquistadas nas 

revoluções liberais, as quais se abdica em nome da tecnocracia16.  

Também os direitos e liberdades fundamentais vêm perdendo seu conteúdo 

tradicional que os levou a desempenhar papel decisivo nas origens e fases iniciais da 

                                                             
13 Marcuse (1978, pp. 24 - 25) amplifica o sentido do totalitarismo na sociedade industrial: “Em virtude 
do modo pelo qual organizou a sua base tecnológica, a sociedade industrial contemporânea tende a 
tornar-se totalitária. Pois ‘totalitária’ não é apenas uma coordenação política terrorista da sociedade, 
mas também uma coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera através da manipulação 
das necessidades por interesses adquiridos. Impede, assim, o surgimento de uma oposição eficaz do 
todo”.   
14 “No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia se fundem num sistema onipresente que 
engolfa e rejeita todas as alternativas” (MARCUSE, op. cit., p. 19). 
15 Marcuse (1978) inicia sua seminal obra de teoria crítica retomando aquela que é seguramente a maior 
expressão factual do paradoxo em que se encontra a racionalidade moderna: “A ameaça de uma 
catástrofe atômica, que poderia exterminar a raça humana, não servirá, também, para proteger as 
próprias forças que perpetuam esse perigo? Os esforços para impedir tal catástrofe ofuscam a procura 
de suas causas potenciais na sociedade industrial contemporânea.” (Op. cit., p. 13). Nesta obra, que 
chega em 2014 ao seu cinquentenário, são múltiplos os “insights” para pensar hoje o papel da educação 
e do direito em face das diferentes expressões atuais da crise de racionalidade política, que se exacerba: 
o desenvolvimento capitalista predatório do meio ambiente, que coloca em risco a própria 
sobrevivência no planeta; a publicidade exacerbada, que produz insatisfação pessoal, consumismo e 
“necessidades” supérfluas; os controles eletrônicos que violam liberdades civis racionalmente 
conquistadas; e a mercantilização do tempo “livre”, por exemplo.  
16 A crítica marcuseana aos descaminhos do Estado social não pode ser confundida com a crítica 
conservadora, em relação à qual faz questão de se diferenciar: “A denúncia das aptidões opressivas do 
Estado do Bem-Estar Social serve, assim, para proteger as aptidões opressivas da sociedade anterior (...). 
O domínio da Lei, não importa quão restrito, é, ainda assim, infinitamente menos perigoso do que o 
domínio acima da lei ou sem ela” (MARCUSE, op. cit., p. 64).  



própria civilização industrial. Precisam, assim, serem “resgatados” da dominação 

tecnocrática:  

 
Assim, a liberdade econômica significaria liberdade de economia – de ser 
controlado pelas forças e relações econômicas; liberdade de luta cotidiana 
pela existência, de ganhar a vida. Liberdade política significaria libertação 
do indivíduo da política sobre a qual ele não tem controle eficaz algum. Do 
mesmo modo, liberdade intelectual significaria a restauração do pensamento 
individual, ora absorvido pela comunicação e doutrinação em massa, 
abolição da “opinião pública” juntamente com os seus forjadores. O tom 
irreal dessas proposições não indica seu caráter utópico, mas o vigor das 
forças que impedem sua realização. A mais eficaz e resistente forma de 
guerra contra a libertação é a implantação das necessidades materiais e 
intelectuais que perpetuam formas obsoletas da luta pela existência. 
(MARCUSE, 1978, pp. 25 – 26, destaques do original).  
 

A crítica ao abandono do sentido tradicional das liberdades econômica, política 

e intelectual, em favor das “possibilidades administradas” na sociedade tecnológica, 

leva ao fenômeno que pode ser caracterizado como desumanização e perda da 

capacidade de promover liberdades substantivas e emancipação humana. Nesse enfoque 

crítico, hoje os direitos fundamentais “[...] estão deslocados no contexto de 

ordenamentos jurídicos essencialmente técnicos, em que são vistos como entraves ao 

nível ótimo de produção e circulação de bens materiais”, como sintetiza Andityas Matos 

(2013, p. 351)17.  

Paradoxalmente, o que a teoria crítica aponta é que a moralização do direito, 

característica do constitucionalismo democrático e social que eleva os princípios de 

justiça ao nível mais alto de reconhecimento, caminha em paralelo a “[...] um processo 

de tecnologização do direito, decorrente dessa mesma dessubstancialização da razão 

moderna” (BLOTTA, 2010, p. 38). Há nesse fenômeno uma espécie de fuga do direito, 

que abandona o potencial expansivo presente no pluralismo ético dos princípios 

                                                             
17 Esse autor identifica no processo de acomodação “acrítico, alienante e unidimensionalizado que o 
direito passa a representar um papel distópico que [...] tende a agravar-se com a sua crescente 
tecnicização”. Aplicando as categorias marcuseanas à crítica do direito atual, Matos aponta um conjunto 
de fenômenos que expressam o esvaziamento tecnicista do direito, dos quais destacamos “intensa 
inflação legislativa acompanhada de altos índices de ineficácia normativa, ainda que seletiva; (...) 
tendência a excessiva regulamentação infralegal de questões econômico-financeiras por parte do Poder 
Executivo, o que, na prática, equivale à inutilização do Poder Legislativo, muitas vezes tramada por este 
último em conluio com o primeiro; (...) paulatina indiferenciação entre o espaço público e o privado, 
com a consequente invasão da esfera individual por entidades governamentais ou não; relativização de 
direitos fundamentais em nome de necessidades técnicas, especialmente quando apresentam natureza 
fiscal, contábil ou econômico-administrativa” (MATOS, 2013, pp.348 – 349;  352).  



jurídicos em favor de imperativos técnicos, justificados desde fora e nada afetos ao 

debate público e à controvérsia18.  

É contra essa perspectiva reducionista que se lança a proposta de Habermas 

(1997a; 1997b; 1999). Ainda que tenha se afastado teoricamente das implicações da 

teoria crítica marcuseana, aproximando-se da teoria do discurso19, seguiu reconhecendo, 

em sua obra mais recente dedicada ao direito20, a dimensão ambivalente da juridificação 

no Estado social, ainda que não mais a caracterizando como um paradoxo21. Ou seja, o 

autor abandona a rígida distinção entre direito como instituição e direito como meio de 

controle e a contraposição entre normas jurídicas socialmente integradoras e regulação 

jurídica. Segundo Habermas (1997a), deve ser relativizada a análise dicotômica que o 

havia levado à separação entre normas jurídicas emancipatórias e normas 

funcionalmente de dominação política e econômica, já que as normas do Estado social 

asseguram as condições de participação discursiva, portanto, da própria democracia 

política que constitui o caminho para a emancipação pretendida22.  

O duplo caráter do direito e o consequente dilema da juridificação, portanto, 

perdem centralidade explicativa na produção mais recente de Habermas (1997a; 1997b), 

em favor de uma interpretação procedimental que vê no direito não a expressão de polos 

opostos, mas uma função de mediação. Isso justamente porque sua linguagem pode ser 

reconhecida tanto no mundo da vida como no sistema: é assim “[...] um médium através 

do qual o poder comunicativo se transforma em poder administrativo” (HABERMAS, 

1997a, p. 190). Não mais significa, necessariamente, que toda tradução de pretensões do 
                                                             
18 Essas normas, de “direito tecnificado, [...] galgam sua eficácia prática de sua própria capacidade de 
dissimular e evitar o questionamento dessa eticidade substantiva, sempre presente nas normas e 
instituições jurídicas” (BLOTTA, 2010, p. 38).      
19 Sobre essa distinção, ver: REPA, 2008, pp. 68 – 70.  
20 Habermas desenvolveu um seminal modelo discursivo e procedimental do direito na obra “Direito e 
Democracia: entre facticidade e validade” (HABERMAS, 1997), na qual transporta para a dimensão 
instrumental a teoria da ação comunicativa, especificamente as consequências de sua descrição do 
fenômeno da juridificação. Nesta obra, lançada em 1992, o autor se aprofunda nos estudos jurídicos e 
revê alguns pontos de sua concepção sobre o Estado Social e Democrático de Direito e o direito que o 
sustenta.  
21 “O direito social revela que o direito materializado no Estado social é ambivalente, propiciando e, ao 
mesmo tempo, retirando a liberdade, o que se explica através da dialética entre liberdade de direito e 
de fato, a qual resulta da estrutura do processo de juridificação. Porém é prematuro caracterizar esta 
estrutura como um dilema. Pois os critérios que permitem identificar o ponto onde a previdência 
autorizativa do Estado social se transforma em previdência tutelar dependem do contexto e podem ser 
contestados, porém não por serem arbitrários. (HABERMAS, 1997b, pp. 156 – 157).    
22 A garantia de pretensões à participação no sentido da segurança social (e da proteção contra os 
perigos ecológicos ou técnico-científicos) é fundamentada de modo relativo; ela permanece referida à 
concessão de autodeterminação individual como condição necessária para a autodeterminação política. 
(...) Essa interpretação não pode, evidentemente, culminar numa funcionalização de todos os direitos 
fundamentais para o processo democrático. (Idem., pp. 157 – 158). 



mundo da vida em poder administrativo venha a significar reversão do potencial 

emancipatório do direito. “Os critérios que podem medir progressos e retrocessos, 

ganhos e perdas de emancipação, vão depender daquele conceito de autonomia que 

permite pensar os destinatários dos direitos como seus autores” (REPA, op. cit., p. 70). 

Habermas (1997a; 1997b), com isso, tira do centro da cena a crítica às estruturas de 

juridificação no Estado Social e Democrático de Direito e aí coloca a justificação 

quanto à sua funcionalidade para as interações discursivas na sociedade democrática. 

Transita, portanto, de uma crítica essencialmente estruturalista para o estudo da função 

e, principalmente, da justificação do direito23.  

Como destaca Vitor Blotta (2010), nessa reformulação Habermas encontra um 

novo alento para o direito na crítica ao positivismo e na teoria dos princípios. Aí ele 

encontra a possibilidade de utilização do direito positivo e da coercibilidade normativa 

estatal para institucionalizar os procedimentos políticos necessários à emergência dos 

potenciais democratizantes da ação comunicativa, já que o direito, mesmo que em 

grande medida afastado do mundo da vida, mantém um vínculo de legitimação do qual 

não pode se desprender. Vê, na abertura do direito à moralidade e ao debate 

democrático, a possibilidade de aproximar facticidade e validade, coerção e 

legitimidade. Com isso, o processo de colonização poderia ser revertido, submetendo a 

si e os mecanismos administrativo-burocráticos ao crivo discursivo, ou seja, 

estabelecendo procedimentos jurídico-políticos de revalidação democrática da 

facticidade do direito.  

 

1.1.1.2. Juridificação burocrática e judicialização da educação: bases para uma teoria 

crítica do direito educacional 

 

É a partir da proposta de reforma desburocratizante do direito que retomamos, 

então, análise de Habermas (1999) sobre a ambiguidade do fenômeno da juridificação 
                                                             
23 Na interpretação de Nobre: “É essa nova metáfora – a do direito como transformador – que permite a 
Habermas completar o movimento que havia iniciado já na Teoria da ação comunicativa: a relação entre 
sistema e mundo da vida é uma via de mão dupla em que temos, de um lado, pretensões colonizadoras 
(i.é, patológicas do ponto de vista da emancipação) do sistema em relação ao mundo da vida, e, de 
outro, tentativas emancipatórias de influência e de direcionamento do sistema pelo mundo da vida, 
sempre resguardado aqui o cerne instrumental minimamente necessário à reprodução material da 
sociedade. E essa via de mão dupla é a do direito como medium, vale dizer, ao mesmo tempo como 
mediador e como portador de lógicas diversas e, muitas vezes, antagônicas” (NOBRE, 2008, p. 27, 
destaques no original). Ou seja, o sentido de “direito como medium” perde, nessa concepção, sua 
relação necessária com o sistema e seus modos de dominação, passando a ser interpretado numa 
perspectiva neutra, de transmissor de pretensões diversas, de emancipação ou dominação.  



na educação, que opõe a proteção jurídica positiva, relacionada à introdução dos 

princípios do Estado de direito na gestão da educação, à juridificação burocrática e aos 

excessos de judicialização.  

Assim como a família, a escola é uma esfera do mundo da vida cuja existência 

e justificação precedem a toda juridificação, no sentido de que o processo pedagógico é 

um dado dotado de anterioridade em relação às estruturas sistêmicas do Estado 

moderno. O processo pedagógico funciona com base em princípios que não estão 

formalmente organizados, mas em normas sociais e raios de ação que dependem, 

necessariamente, do entendimento como mecanismo de coordenação. Com isso, na 

perspectiva da crítica habermasiana, a juridificação burocrática da educação significa: 

“[...] a complementação e sanção jurídica de um âmbito de ação comunicativamente 

estruturado, complementação e sanção levadas a efeito, sem embargo, não por meio de 

instituições jurídicas, mas através do direito como meio” (HABERMAS, 1999, p.522)24.  

A juridificação da educação, assim colocada, não apenas complementa e 

reforça o processo social previamente dado em instituições jurídicas. Não apenas amplia 

os direitos para que todas as crianças venham a ter assegurados bens juridicamente 

protegidos, como a escola e os processos pedagógicos, mas leva a que o próprio 

processo escolar, através de controles administrativos e judiciais, seja assentado no 

meio “direito”. Identifica assim o autor, no processo de colonização jurídica do 

ambiente escolar, a fonte dos efeitos negativos da juridificação da educação, que vem 

ocupando os estudos de sociologia do direito e da educação na contemporaneidade.  

Os problemas se manifestam tanto na dimensão da juridificação enquanto 

burocratização como da juridificação enquanto justicialização (ou judicialização, como 

vem sendo difundido mais recentemente esse termo). No primeiro caso, o direito como 

meio retira do ambiente escolar a possibilidade de decisão e de comunicação efetivas, 

deslocando esses processos para esquemas técnicos previamente determinados; já no 

caso da judicialização, o risco não se concentra no recurso ao Judiciário para fazer valer 

os direitos de cidadania protegidos nas instituições jurídicas, mas na sua utilização 

como forma de controle externo dos conflitos escolares, como as questões de disciplina 

escolar e as medidas pedagógicas. Nesses casos, é “[...] o próprio meio ‘direito’ que 

                                                             
24 No original: “La juridificación de estas esferas no significa, por tanto, el adensamiento de una red ya 
existente de regulaciones formales, sino la complementación y sanción jurídicas de un ámbito de acción 
comunicativamente estructurado, complementación y sanción llevadas, empero, a efecto no por medio 
de instituciones jurídicas, sino a través del derecho en tanto que medio”.  



violenta as estruturas comunicativas do âmbito de ação juridificado”, ou ainda, “[...] o 

meio ‘direito’ colide com a forma de ação pedagógica” (1999, p. 524 - 525)25. 

Como princípio para as reformas jurídicas, Habermas retoma a análise sobre a 

ambivalência do fenômeno da juridificação, aplicando-a aos direitos de família e 

educacional:  
 
A juridificação de âmbitos de ação comunicativamente estruturados não 
deve ir além da implantação dos princípios do Estado de direito, da 
institucionalização jurídica da estrutura externa, seja da família ou da escola. 
O uso do direito como meio deve ser substituído por procedimentos de 
regulação dos conflitos, que se ajustem às estruturas de ação orientadas ao 
entendimento (1999, p. 524, grifo do autor)26. 
 

 Nesse ponto, a crítica habermasiana à juridificação burocrática e à 

exacerbação dos controles administrativos sobre a escola e o trabalho docente mostra-se 

de grande utilidade para a construção de propostas normativas sobre a proteção jurídica 

da educação de qualidade. Conforme nossa proposição, a ser desenvolvida adiante27, a 

ideia habermasiana de limitação da institucionalização jurídica às estruturas externas da 

escola significa, de um lado, assegurar condições de acesso e igualdade de base, em 

termos de infraestrutura, conhecimentos e capacidades adquiridas; e, de outro lado, 

estabelecer limites negativos à atuação burocrática do Estado através da realização dos 

princípios da liberdade educativa, do pluralismo, da autonomia relativa e da gestão 

democrática das escolas.  São esses últimos princípios que permitem o reconhecimento 

da qualidade educativa não como um imperativo técnico-burocrático, mas como uma 

exigência ética conectada ao mundo da vida.  

Como aponta Habermas, a partir dos estudos de Frankenberg (1978 apud 

HABERMAS, 1999) sobre os efeitos alienantes dos exacerbados controles 

administrativos sobre a capacidade de ação de professores e escolas, o direito como 

meio torna abstratas as relações escolares, o que em si é incompatível com as ideias de 

diversidade e autonomia: 

                                                             
25 No original: “Es el propio medio “derecho el que violenta las estructuras comunicativas del ámbito de 
acción juridizado. […] el medio ‘derecho’ colisiona con la forma de la acción pedagógica”.   
26 No original: “La juridificación de ámbitos de acción comunicativamente estructurados no debe ir más 
allá de la implantación de los principios del Estado de derecho, de la institucionalización jurídica de la 
estructura externa, ya sea de la familia o de la escuela. El uso del derecho como medio debe sustituirse 
por procedimientos de regulación de los conflictos, que se ajusten a las estructuras de la acción 
orientada al entendimiento”.  
27 Principalmente, sobre esse aspecto, nos tópicos 1.2.2.2 e 1.2.3 



 
A subsunção da educação sob o meio “direito” provoca a “inclusão abstrata 
dos que participam do processo pedagógico, enquanto sujeitos jurídicos 
individualizados, em um sistema de concorrência e rendimento. A abstração 
consiste no fato de que as normas de direito educacional regulam sem fazer 
distinção entre as pessoas afetadas e sem ter em conta suas necessidades e 
interesses, seccionando suas experiências e desconsiderando seus contextos 
de vida”. Isso acaba por representar uma ameaça à liberdade pedagógica e à 
iniciativa do professor. A tendência a se assegurar quase que judicialmente 
as qualificações escolares e a superregulamentação dos currículos conduz a 
fenômenos de despersonalização, a inibição às inovações, a supressão da 
responsabilidade, o imobilismo, etc (HABERMAS, 1999, pp. 525 – 526)28.   

 

O controle jurídico-burocrático tem efeitos graves do ponto de vista do lugar 

institucional da escola, já que ela se afasta de sua identificação emancipatória, como um 

espaço público de crítica e de produção de conhecimento, e se converte em mais uma 

agência tecnocrática do Estado, “[...] que organiza e distribui a formação escolar como 

mais uma prestação social” (HABERMAS, 1999, p. 527)29.  

Em sentido compatível, Lima (2011) caracteriza os efeitos reducionistas de se 

propor a mensuração da qualidade educativa sob um viés hegemonicamente técnico e 

despersonalizado, tal como vem sendo implantada sob a influência das novas teorias 

organizacionais na gestão escolar:  

 
Neste quadro de referência, a chamada “garantia da qualidade” só pode 
ocorrer perante um padrão de critérios de aplicação universal, do qual 
resultará inevitavelmente a produção de juízos de qualidade diferenciados, a 
partir deles distinguindo, comparando e hierarquizando, [...] a avaliação 
contábil da qualidade educacional tende a ser apresentada como um 
imperativo racional e de modernização, condenando à categoria de 
irracionalidade de gestão, de utopia pedagógica ou de subjetivismo 
irresponsável todo um vasto conjunto de modalidades e práticas de avaliação 

                                                             
28 No original: “La subsunción de la educación bajo el medio ‘derecho’ determina que ‘los implicados en 
el proceso pedagógico queden abstractamente incluido, en tanto que sujetos jurídicos individualizados, 
en un sistema de competencia y rendimiento. La abstracción consiste en que las normas del derecho 
escolar rigen sin hacer distinción entre las personas afectadas y sin tener en cuenta sus necesidades e 
intereses, seccionando con ellos sus experiencias y deshaciendo así los contextos en que se desarrollan 
sus vidas’. Esto tiene que representar una amenaza para la libertad pedagógica y para la iniciativa del 
profesor. La compulsión a un aseguramiento casi judicial de las calificaciones y la superreglamentación 
de los curricula conducen a fenómenos como la despersonalización, la inhibición de las innovaciones, la 
supresión de la responsabilidad, el inmovilismo, etc”.   
29 No original: “La escuela controlada por la justicia y la administración se convierte bajo mano en un 
‘instituto’ del Estado benefactor, que organiza y distribuye la formación escolar como una prestación 
social más”.  



de natureza formativa, democrática, dialógica, negociada ou participada 
(LIMA, 2011, p. 77).  

 

E complementa, sobre o lugar organizacional destinado às escolas, ampliando a 

constatação básica de Habermas quanto à tendencial desconexão das mesmas com as 

dimensões complexas e não mensuráveis da educação enquanto processo social:  
 
Trata-se de uma imagem organizacional hiperracionalista, que concebe as 
escolas como meros instrumentos racionais em busca da realização de 
objetivos não problemáticos, através de tecnologias fiáveis, enfatizando as 
suas dimensões formais e estruturais e a forte conexão, linearidade e 
causalidade do mundo organizacional (LIMA, 2011, p. 77).    

 

Daí porque, no campo educacional, a desburocratização requer o 

fortalecimento do trabalho pedagógico e da democratização das estruturas de decisão, 

processos que, para Habermas (1999), não podem ocorrer em uma situação de 

neutralização do papel do cidadão e de colonização da educação pelos imperativos do 

subsistema econômico, uma vez que este último tende a suplantar o direito de cidadania 

à educação, com toda a sua complexidade, por uma ligação direta e exclusiva do ensino 

à lógica ocupacional.  

Em contrapartida, os objetivos educacionais deveriam ser ampliados e o direito 

como meio de controle burocrático deveria ser substituído, na escola, por procedimentos 

consensuais de regulação dos conflitos. Procedimentos capazes de incorporar a 

especificidade, a participação horizontal e a experiência de cada implicado, requisitos 

sem os quais não se instaura realmente a ação comunicativa em uma sociedade 

democrática.  

Essa repactuação seria produzida necessariamente no âmbito do direito, 

entendido como instituição promotora de direitos e de liberdades. Atualizando esse 

referencial na obra do próprio Habermas (1997a; 1997b), a utilização do direito como 

meio de controle técnico deveria estar submetida a espaços de legitimação democrática 

e ter seus impactos constantemente reavaliados, como forma de prevenção à 

colonização jurídica dos processos pedagógicos. Ou seja, deveriam ser promovidas, por 

princípio, a desburocratização e a desjudicialização de aspectos pedagógicos e de gestão 

da instituição educativa. Em caso de se apresentar a necessidade de utilizar a 

racionalidade técnico-burocrática na gestão escolar, esse recurso à técnica e ao direito 



como meio deve sempre estar submetido aos procedimentos participativos e à pactuação 

previamente assegurados pelo direito como instituição.  

Em estudo sobre as implicações da obra de Habermas na gestão escolar, José 

Marcelino Pinto (1995, pp. 89 - 90) relaciona o imperativo de desburocratização à “[...] 

importância de mecanismos de decisão, como é o caso dos Conselhos de Escola, ou 

Colegiados que buscam colocar o poder de decisão, no âmbito da escola, nas mãos da 

comunidade escolar em detrimento do poder burocrático”. Isso implica reconhecer que 

problemas detectados na administração escolar não são meramente técnicos, mas sim de 

ordens política e prática, e que seu enfrentamento não se dará adequadamente 

privilegiando-se as esferas da ação técnico-racional e do controle. Sua solução depende 

da ação comunicativa que caracteriza os processos participativos, únicos meios de 

assegurar compromisso genuíno e responsabilização efetiva.   

Com isso concluímos que o direito que estrutura a burocracia educacional, 

restringindo os espaços de realização de dimensões relevantes do direito à educação, 

como a aceitabilidade e a adaptabilidade – tema que será retomado neste trabalho30 - 

deveria ser substituído por outro modelo de juridificação, ou seja, por um direito de 

outro tipo, voltado a assegurar as condições institucionais para que cada escola, 

professor, comunidade e estudantes venham realizar a qualidade almejada. Essa tanto 

deve estar articulada às especificidades do contexto escolar, portanto vinculada ao 

contexto de vida de seus sujeitos, como deve assegurar os direitos universais básicos de 

cidadania, em um difícil equilíbrio que só pode ser alcançado se instituídos 

procedimentos colaborativos e negociados de gestão educacional. 

Horizontalmente, trata-se de valorizar a gestão democrática com a participação 

de todos os seguimentos, nos conselhos escolares e demais espaços. Verticalmente, 

significa assegurar mecanismos de interação e negociação entre escolas, administrações 

centrais, órgãos de controle e instâncias definidoras das políticas e do direito 

educacional, ou seja, articulando as instituições “de ponta” àquelas que em última 

instância decidem o “padrão de qualidade” a ser realizado no contexto escolar31. Como 

                                                             
30 Ver Capítulo 3.  
31 Vale pontuar, conforme destaca Pinto (1995) que estudos produzidos no campo educacional apontam 
que os órgãos criados com o propósito de assegurar participação na gestão democrática, como 
conselhos, colegiados e processos participativos, também podem ser impactados pela lógica 
tecnoburocrática e pelos constrangimentos sistêmicos. 



ficará evidenciada nos estudos sobre os componentes da qualidade da educação básica, 

essa adaptação ao contexto escolar é uma exigência prática na realização da qualidade32.  

São, portanto, muito relevantes as proposições habermasianas para a reforma 

da administração escolar e do direito à educação. Elas dão consequência normativa à 

constatação de Marcuse (1978) quanto à necessidade de recolocar nos trilhos o ideal de 

racionalidade e liberdade que fundam a modernidade jurídica, suplantando-se 

gradativamente os espaços de dominação burocrática e a tecnificação excessiva do 

direito.  

No debate sobre o conteúdo da qualidade educativa, essa dominação técnico-

burocrática é uma realidade efetiva a partir dos modelos de regulação jurídica que 

decorrem da submissão de toda a política educativa às abordagens técnico-racionais 

(TAWIL; AKKARI; MACEDO, 2012). É com o objetivo de expandir esse enfoque, 

oferecendo bases conceituais para a avaliação desse modelo de juridificação 

burocrática, que defendemos a precedência do enfoque de direitos humanos nas 

proposições sobre qualidade da educação básica.  

 

 

                                                             
32 Ver tópico 4.1.3.  


