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RESUMO: A formação de magistrados no Brasil sempre ofereceu importantes 
dados para a compreensão política dessa prática social – a magistratura – e de 
suas características epistemológicas e políticas. A questão estrutural define-se 
pela pergunta: seriam os juízes, em suas diversas instâncias e práticas, 
marcadamente conservadores? A razão dessa proeminência de atuação dever-
se- aos institutos e às diretrizes de formação curricular dos Cursos de Direito? 
Quais seriam as explicações para uma identidade predominantemente legalista 
dos magistrados? Essa questão passou a ser a pergunta central de nossa 
pesquisa. Tanto o peso da função política da atuação da Magistratura, diante do 
Estado e da Sociedade Civil, quanto a formação dos operadores do julgamento 
jurídico ocupou nossa reflexão e pesquisa. Buscamos decifrar as contradições 
da formação dos magistrados nas condições objetivas da atuação e da formação 
do Juiz em nossa sociedade. Debatemos a universalidade do processo social de 
seleção de magistrados e a questão da vitaliciedade, com suas defesas e contra 
argumentações. Destacamos ainda as demandas sociais e as mudanças 
emergenciais operadas na esfera pública da sociedade brasileira- os novos 
direitos civis e os insurgentes sujeitos sociais – e a dificuldade de inserção destes 
temas e instancias nos cursos de formação de magistrados. A pesquisa define-
se como bibliográfica e histórica em vista de buscar levantar fontes de natureza 
histórica a partir da literatura basilar ou “estado da arte” predominante sobre este 
tema. Serão usados questionários e entrevistas focais para a determinação da 
tarefa interpretativa desse processo e dessa institucionalidade histórica. O Brasil 
viveu um período destacado de avanços sociais e jurídicos, com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 e outros dispositivos jurídicos derivados que 
marcaram a ampliação dos direitos civis e o reconhecimento de novos sujeitos 
sociais no país. A magistratura brasileira parece não ter sentido esta 
transformação de protagonismo social e político. Espera-se que os resultados, 
analíticos e hermenêuticos, ajudem a compreender a urgência da inserção dos 
temas de Direitos Humanos na formação orgânica de magistrados e demais 
operadores do Direito, como prática social da Justiça. 
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