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Resumo: O presente trabalho aborda a formação de formadores 

da magistratura nacional a partir dos documentos pedagógicos 

da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-

trados (Enfam). Para tanto, tem como objetivos analisar se as 

intencionalidades transdisciplinares da Enfam são alcançadas 

nos cursos de formação de formadores; observar as representa-

ções sociais do formador de magistrados, as suas necessidades 

e seus desafios formativos; reconhecer a importância das com-

petências ou atributos pedagógicos para a formação dos docen-

tes da magistratura; e propor um instrumento metodológico para 

avaliação de impacto das formações de magistrados. A pesquisa 

realizada tem caráter qualitativo, conforme o método hipotético-

dedutivo, valendo-se de técnicas inerentes à observação partici-

pante. Os resultados permitem concluir que a associação livre de 

palavras combinada com as teorias das representações sociais, 

do núcleo central e da espiral de sentidos podem instrumentali-

zar uma avaliação de impacto das ações educativas da magistra-

tura. 
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FORMATION DES FORMATEURS DE LA MAGISTRA-

TURE: ÉVALUATION D’IMPACT ET REPRÉSENTATIONS 

SOCIALES D'UN JUGE IDEAL 

 

Résumé: Le présent travail porte sur la formation des formateurs 

de la magistrature nationale à partir des documents pédagogi-

ques de l'Ecole Nationale de Formation et d'Amélioration de la 

Magistrature (Enfam). Pour ce faire, il vise à analyser si les in-

tentions transdisciplinaires d'Enfam sont atteintes dans les cours 

de formation des formateurs; observer les représentations soci-

ales du magistrat, leurs besoins et leurs défis formateurs; recon-

naître l'importance des compétences ou des attributs pédagogi-

ques pour la formation des enseignants de la magistrature; et 

proposer un instrument méthodologique pour évaluer l'impact de 

la formation des juges. La recherche effectuée a un caractère 

qualitatif, selon la méthode hypothético-déductive, utilisant des 

techniques inhérentes à l'observation participante. Les résultats 

permettent de conclure que la libre association des mots com-

binée aux théories des représentations sociales, au noyau central 

et à la spirale des significations peut instrumentaliser une évalua-

tion d'impact des actions éducatives du magistrature. 

 

Mots-Clés: Représentations Sociales; La Formation des Forma-

teurs; Magistrature. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 formação profissional no serviço público brasi-

leiro ganhou importância nas últimas duas déca-

das fruto da reforma administrativa empreendida 

no final dos anos 1990, embora ainda esteja 

aquém das necessidades da gestão pública frente 
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às críticas de ineficiência. 

Anos depois, no âmbito do Poder Judiciário, foram cria-

das duas instituições bastante importantes para a formação dos 

juízes brasileiros, quais sejam: o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (Enfam). A fundação desta, em particular, teve, nas 

palavras do Ex-Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, o se-

guinte pressuposto: “somente com juízes bem recrutados, voca-

cionados e altamente qualificados e preparados, poderemos con-

tar com o Judiciário com o qual todos nós sonhamos, hábil para 

responder aos reclamos do mundo em que vivemos e para viabi-

lizar as expectativas do amanhã”. 

Coube a Enfam, portanto, regular esses programas de 

formação para atender à disciplina de evolução na carreira e de 

obtenção de resultados sob a responsabilidade do CNJ, bem 

como conduzir o programa de Formação de Formadores 

(FOFO). Este, quase que exclusivamente sob sua responsabili-

dade, destina-se a oferecer formação pedagógica aos magistra-

dos de todas as escolas judiciais do país que lecionam para seus 

pares. 

Apresentado o contexto de estudo, tem lugar a seguinte 

indagação: a formação de formadores da magistratura alcança 

seu objetivo pedagógico de capacitar um juiz formador ideal, 

ético e humanista? Tal problemática conduz à análise da abor-

dagem transdisciplinar valorativa proposta pela Enfam e sugere 

a hipótese de que é possível avaliar o impacto da ação educativa 

por meio da teoria das representações sociais e de seus instru-

mentos metodológicos conexos. 

São objetivos deste trabalho: analisar se as intencionali-

dades transdisciplinares da Enfam são alcançadas nos cursos de 

formação de formadores (geral); observar as representações so-

ciais do formador de magistrados, as suas necessidades e seus 

desafios formativos (espec. 1); reconhecer a importância das 

competências ou atributos pedagógicos para a formação dos 
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docentes da magistratura (espec. 2); propor um instrumento me-

todológico para avaliação de impacto das formações de magis-

trados (espec. 3). 

A pesquisa realizada tem caráter qualitativo, conforme o 

método hipotético-dedutivo, valendo-se de técnicas inerentes à 

observação participante, na qual, além da coleta de dados em 

documentos e bibliografia pertinentes, são manipulados os se-

guintes instrumentos metodológicos: questionário, associação 

livre de palavras, núcleo central e espiral de sentidos. O critério 

de inclusão é permitir que a amostra seja dividida em três gru-

pos: magistrados que nunca cursaram, estão cursando e conclu-

íram o FOFO. 

Ademais, o trabalho possui três seções de desenvolvi-

mento, sendo elas: “Representações sociais e a magistratura” 

(2); “Formação de magistrados: a formação de formadores da 

magistratura” (3); e “A teoria do núcleo central e a associação 

livre de palavras aplicadas ao formador de magistrados” (4). 

 

2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A MAGISTRATURA 

 

2.1 A MAGISTRATURA E SUA FORMAÇÃO 

 

Em 1.º de julho de 2014, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) editou a Resolução n.º 198, dispondo sobre “o planeja-

mento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário”, na 

qual se reiterou a árdua missão do Judiciário, qual seja “realizar 

justiça”,3 e a visão de “ser reconhecido pela sociedade como ins-

trumento efetivo de justiça, equidade e paz social”.4 

A razão de ser de um Poder Judiciário, portanto, não fica 

 
3 “Fortalecer o Estado Democrático e fomentar a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional” (CNJ, 2014, p. 1). 
4 “Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável, 
imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, ga-
rantindo o exercício pleno dos direitos de cidadania” (CNJ, 2014, p. 1). 
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muito distante das representações sociais da população,5 tais 

como: “fazer cumprir as leis”, “garantir os direitos”, “resolver 

conflitos” e “dar-nos segurança” para o convívio em sociedade 

(RODRIGUES, 2016). 

A sensação geral, por outro lado, não é positiva. E tal 

sensação popular é legítima, porquanto, conforme Moscovici 

(2007, p. 201), o conhecimento popular é intercambiado no 

corpo social e se reflete nos estudos e nas experiências a que os 

indivíduos ocupam seu tempo observando e criticando, ainda 

que sem erudição. Isso denota relevante importância, pois cada 

cidadão, jurisdicionado, planeja seu futuro e o futuro de seus fi-

lhos com base nessas representações sociais das Instituições e 

do Poder Judiciário, inclusive. 

Os principais motivos alardeados há anos são a lentidão 

em decidir e solucionar os conflitos, o custoso e pesado número 

de servidores auxiliares da Justiça e a constante mudança de pa-

radigma, isto é, os juízes brasileiros “não se entendem” e deci-

dem muitas vezes de modo diverso e por critérios mais variados 

possíveis.  

Por isso, a mencionada Resolução do CNJ (2014) aponta 

os macrodesafios do Judiciário, a serem solucionados no inter-

valo entre 2015-2020, cujos principais eixos são os seguintes: (i) 

sociedade (ex.: garantia dos direitos de cidadania); (ii) processos 

internos (ex.: celeridade e produtividade na prestação jurisdici-

onal); e (iii) recursos (ex.: melhoria da gestão de pessoas e aper-

feiçoamento da gestão de custos). 

Em suma, significa atender melhor a população, cus-

tando menos para os contribuintes, o que simbolicamente pode 

ser retratado no juiz real vs. o juiz ideal (ou de novo tipo). Esse 

cuidado com o papel social do Judiciário não poderia ficar au-

sente na formação dos juízes, seja na formação inicial ou na 

 
5 Segundo Serge Moscovici, (2007, p. 198), “todas as formas de crença, ideologias, 
conhecimento, incluindo até mesmo ciência, são, de um modo ou de outro, represen-
tações sociais”. 



_678________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

formação continuada ao longo da carreira da magistratura. 

Assim, em virtude do mesmo ato normativo (Emenda 

Constitucional n.º 45, de 14 de junho de 2005 – Reforma do Ju-

diciário) que instituiu o CNJ, órgão responsável pelo planeja-

mento e fiscalização da execução dessas metas, criou-se a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Mi-

nistro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam), cujas diretrizes 

pedagógicas (Resolução n.º 11, de 7 de abril de 2015), quanto a 

seu público-alvo, consistem na visão integral do magistrado 

(ENFAM, 2015): 
visão integral do magistrado por parte das escolas reflete a 

contrapartida da visão humanística que se almeja observar em 

sua atuação. Se, por um lado, espera-se um magistrado que 

considere aspectos humanos em suas decisões, também os en-

tes responsáveis por seu desenvolvimento devem considerar os 

aspectos humanos relacionados ao trabalho do magistrado. 

Além disso, a Enfam toma como premissa para o exercí-

cio profissional o contexto social de atuação: “para exercer a 

prática jurisdicional em contextos socioeconômicos e culturais 

cada vez mais complexos, a formação do magistrado deverá ser 

humanista e interdisciplinar, dimensões estas que orientarão as 

práticas pedagógicas” (ENFAM, 2015). 

As nuances das diretrizes pedagógicas da Escola nacio-

nal alcançam todas as escolas judiciais e de magistratura do país, 

abrangendo as Justiças Estaduais e Federal, isto é, dezenas de 

milhares de juízes, nos mais diversos graus de jurisdição.6 

A começar, a primeira nuance são os fundamentos peda-

gógicos, “opção político-educacional do humanismo e da ética 

como ideal de formação dos juízes brasileiros”, tendo por fina-

lidade formar “magistrados autônomos, criativos, críticos, coo-

perativos, solidários, fraternos e socialmente responsáveis, mais 

integrados com as necessidades e impactos dos fenômenos 
 

6 “As Diretrizes Pedagógicas e seus fundamentos, aqui representados, subsidiarão as 
ações das Escolas Judiciais e da Magistratura no planejamento, implementação, acom-
panhamento e avaliação das soluções educacionais que visam a capacitação inicial e 
continuada de magistrados” (ENFAM, 2015). 
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sociais, políticos e econômicos que perpassam o dia a dia da so-

ciedade brasileira” (ENFAM, 2015). 

No que diz respeito à natureza da formação, esta terá 

como característica prática pedagógica “humanista e interdisci-

plinar (...); será teórico-prática, tomando a prática jurisdicional 

como ponto de partida; e integradora, buscando apreender a prá-

tica jurisdicional como parte e em suas relações com a totalidade 

complexa constituída pela sociedade” (ENFAM, 2015). 

O processo de produção de conhecimento, por sua vez, 

define o percurso “metodológico a ser seguido pelo docente, 

portanto, é o que conduz os magistrados-alunos a partirem de 

suas próprias experiências e conhecimentos para, mediante ati-

vidades teórico-práticas, compreendê-los, concretizá-los em no-

vas práticas”, tendo como estratégias de ensinagem (ANASTA-

SIOU e ALVES, 2004, p. 67-70) aquelas relacionadas com mé-

todos ativos – “estudos de caso, simulações análise e solução de 

problemas ou de outras metodologias participativas” (ENFAM, 

2015). 

Após esse panorama geral a respeito das diretrizes da En-

fam, vale lembrar que a formação de magistrados fica a cargo de 

cada escola respectiva à sua jurisdição, a exemplo da Escola da 

Magistratura do Rio Grande do Norte (Esmarn) responsável pe-

los juízes de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Norte (TJRN). Em suma, o processo formativo é des-

centralizado e a concretização daquelas diretrizes nos mais di-

versos âmbitos locais dependem bastante da formação dos pro-

fessores e tutores da magistratura. 

Nas considerações finais, a diretriz da Enfam (2015) as-

severa que, quanto à sua implementação, “serão desenvolvidos 

processos de capacitação das equipes pedagógicas das Escolas e 

dos docentes, no âmbito do programa de formação de formado-

res”. 

Essa, portanto, é a conclusão dos fundamentos da forma-

ção de magistrados e, ao mesmo tempo, o ponto de partida de 
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um projeto audacioso para ressignificar a magistratura brasileira 

por meio de formadores alinhados a tais diretrizes pedagógicas. 

 

2.2 A DINÂMICA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Segundo Moscovici (2001), as representações sociais são 

dinâmicas e as interações entre indivíduos, portanto, tornam-se 

significativas para transformá-las.7 Os pontos de vista dos indi-

víduos e dos grupos são encarados por seu caráter de expressão 

(MOSCOVICI, 2002), sobretudo por estarem inseridos em dado 

campo, mercado simbólico de trocas de capital cultural, pre-

sente, aqui, a perspectiva de Pierre Bourdieu (2007). 

Afinal, ainda na leitura conjugada da obra de Moscovici 

e Bourdieu, tal como proposto por Elda Silva do Nasicmento 

Melo (2009), é possível infeir que as representações sociais são 

uma espécie de ponte ou ambiente de comunicação entre o indi-

vidual e o social. Essa ponte está bastante presente, por exemplo, 

no campo educacional (MELO, 2009, p. 142): 
Produto de uma trajetória individual e social que o transformou 

em agente do campo educacional, nosso professor/professora 

carregará em suas ações, nesse espaço social, as marcas da con-

dição e posição nele ocupadas (...) ação conjunta do habitus 

professoral e da representação social em foco. 

Adotada a premissa da dinamicidade, a representação so-

cial constitui uma “preparação para ação” ou um “guia para a 

ação”, e não apenas na medida em que conduz o comportamento 

dos indivíduos, mas também na medida em que remodela e re-

define os elementos do meio no qual o comportamento deve ter 

lugar (MOSCOVICI, 2002). 

O meio onde se dá a prática do juiz possui contornos 

muito peculiares e repletos de significados e estruturas formais 

que o distinguem dos demais circuitos sociais. Os edifícios 

 
7 Nessa linha, Claude Flament (2001, p. 174-175) analisa pesquisas em que se pôde 
constatar um caso de estado transitório, “de uma representação em vias de transfor-
mação”. 
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suntuosos e os trajes de distinção, a exemplo da toga, represen-

tam algo fechado a tais interações sociais, de modo que o campo 

Poder Judiciário não é, em essência, aberto ao dinamismo social, 

muitas vezes ficando alheio a ele. 

Ressignificar a magistratura e o Poder Judiciário en-

volve, tal como discutido por Moscovici, verificar uma mudança 

não apenas no discurso, mas na ação e no ambiente onde ocorre. 

Uma tranformação nas representações sociais da magistratura 

será percebível para além dos discursos, mas nas ações dos juí-

zes brasileiros e nos ambientes onde interagem com a sociedade. 

O importante, contudo, é reconhecer qual deve ser o 

ponto de partida e quem é capaz de conduzi-lo para, consciente-

mente, promover tal mudança de paradigma, ou seja, a busca por 

um juiz ideal.  

Moscovici (2007, p. 40 e 41) aponta para os pedagogos, 

aos quais cumpre a tarefa de criar e transmitir representações 

sociais, deixando claro que as representações “não são criadas 

por um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas 

adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e 

se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas (...), en-

quanto velhas representações morem”. 

Trata-se, portanto, de um processo no qual a educação é 

vetor relevante de transformação ou reprodução8 das representa-

ções sociais. No caso em questão, cabe verificar se a formação 

de docentes na magistratura se presta a reproduzir o status quo  
 

8 Como advertem Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1992, p. 43 e 44), a ação 
pedagógica é capaz de servir apenas à reprodução do contexto vigente, ainda que apa-
rente pretender outro fim: “enquanto imposição arbitrária de um arbítrio cultural que 
supõe a autoridade pedagógica (...), a qual implica que a instância pedagógica repro-
duza os princípios do arbítrio cultural, imposto por um grupo ou uma classe como 

digno de ser reproduzido, tanto por sua existência quanto pelo fato de delegar a uma 
instância a autoridade indispensável para reproduzi-lo, a ação pedagógica implica o 
trabalho pedagópgico como trabalho de inculcação que deve durar o bastante para 
produzir uma formação durável,; isto é, um habitus como produto da interiorização 
dos princípios de uma arbitrário cultuiral capaz de perpetuar-se após a cessação da 
ação pedagógica e por isso de perpetuar nas práticas os princípios do arbitrário interi-
orizado”. 
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ou ressignificá-lo, como pretende a Enfam. 

Mas por onde começar tal processo? Pelo discurso, pela 

estrutura ou pela ação? A resposta, para Moscovici (2007, p. 43), 

está no discurso ou, mais detidamente, em como “os grupos se 

comunicam, tomam decisões e procuram revelar ou esconder 

algo (...); aos poucos fomos dando conta que ela [a compreensão 

do meio e de si] na realidade brota da comunicação social”. 

Ainda segundo Moscovici (2007, p. 219): 
Não há representações sociais sem linguagem, do mesmo 

modo que sem elas não há sociedade. O lugar do linguístico na 

análise das representações sociais não pode, por conseguinte, 

ser evitado: as palavras não são a tradução direta das ideias, do 

mesmo modo que os discursos não são nunca as reflexões ime-

diatas das posições sociais. 

E, nessa perspectiva, a proposta da Enfam, ainda que não 

intencionalmente, corresponde ao percurso que se extrai da teo-

ria das representações sociais para ressignificar a magistratura, 

qual seja: através da formação profissional e, inicialmente, da 

formação dos formadores, sedimentar o discurso da ética e do 

humanismo no Judiciário brasileiro. A reiteração dessas duas pa-

lavras nos documentos da Enfam e sua expressa motivação de 

construir uma formação transdisciplinar em cima delas não dei-

xam dúvidas a respeito da ação deliberada de modificar o dis-

curso dos magistrados por intermédio da prática pedagógica de 

seus formadores. 

Nada garante que o trilhar desse percurso seja capaz de 

transformar as representações sociais da magistratura, afinal o 

processo ainda perpassa abandonar as velhas estruturas e ações, 

porém já é possível testar o êxito dos primeiros passos nos dis-

cursos dos formadores. O método, para tanto, consistirá, mais 

adiante, em identificar os elementos cognitivos desses docentes 

estruturados em um núcleo central9 e em núcleos intermediário 

 
9 “Toda representação se organiza em torno de um núcleo central. Esse núcleo central 
é o elemento fundamental da representação, pois é ele que determina ao mesmo tempo 
sua significação e sua organização”. (ABRIC, 2001, p. 162 e 163). 
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e periférico (ABRIC, 1998, p. 31), sendo o primeiro o parâmetro 

para tangenciar a uniformidade desse grupo social e os últimos 

sua “variabilidade e diversidade” (MOSCOVICI, 2007, p. 219). 

 

3 FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS: A FORMAÇÃO DE 

FORMADORES DA MAGISTRATURA 

 

A Enfam busca essa ousada representação de um magis-

trado ideal, de novo tipo (“autônomos, criativos, críticos, coope-

rativos, solidários, fraternos e socialmente responsáveis” etc.) – 

cuja construção demandará deste trabalho uma atenção especial 

–, por meio do Curso de Formação de Formadores (FOFO), es-

truturado, a priori, em três módulos (ENFAM, 2017, p. 3), o 

primeiro (24h) e o último (16h) presenciais, enquanto o interme-

diário à distância (40h), bem como mediante o Curso de Forma-

ção de Tutores (FOTU) para a educação a distância (40h). 

A formação completa dos docentes da magistratura, atu-

almente, está planejada e em execução, com turmas já encerra-

das e cujos concluintes estão em atividade (é o caso do autor 

deste trabalho), totalizando 120h híbridas entre educação pre-

sencial e à distância, tendo por objetivo o “desenvolvimento de 

competências de magistrados e servidores que atuam no plane-

jamento e execução de ações de formação e aperfeiçoamento dos 

juízes” (ENFAM, 2017), quais sejam: 
As competências podem ser divididas em dois grupos: compe-

tências relativas ao conhecimento a ser ensinado e competên-

cias relativas às habilidades para ensinar. No que diz respeito 

às competências relacionadas ao conhecimento a ser ensinado, 

espera-se que o formador de uma escola judicial tenha pro-

fundo conhecimento do tema objeto da ação educacional, tanto 

na perspectiva teórica quanto na prática. Esse conhecimento do 
conteúdo propriamente dito inclui, igualmente, as principais 

aplicações práticas, visão global do sistema judicial e compre-

ensão de como o tema em estudo se relaciona com o todo. As 

competências concernentes às habilidades para ensinar dizem 

respeito ao domínio do conhecimento pedagógico, que envolve 

a compreensão não só da aprendizagem do adulto mas também 
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dos fundamentos e práticas de avaliação. Além disso, o forma-

dor deve ser capaz de estabelecer uma clara distinção entre 

crenças, opiniões pessoais e ética profissional, sempre consi-

derando prioridade as necessidades dos formandos. 

A formação profissional docente é “indissociável do lu-

gar que seus membros ocupam nas relações de produção e do 

papel que desempenham na manutenção da ordem social” (CA-

TANI, 2016, p. 585). Assim, os docentes da magistratura são 

parte do contexto no qual se insere o Judiciário brasileiro, assu-

mindo suas virtudes e vicissitudes. 

Não é de se estranhar que a maioria considerável dos for-

madores de magistrados seja de magistrados, que interrompem 

sua rotina profissional para contribuir esporadicamente com 

seus pares, novos juízes ou colegas de carreira. O reconheci-

mento, muitas vezes, decorre da experiência avançada em dada 

matéria jurídica, ficando em segundo plano as competên-

cias/atributos pedagógicos. 

A formação dos formadores da magistratura, tal como 

dito alhures, é algo recente e capaz de operar transformações 

consideráveis, cabendo a este trabalho verificar quais e em que 

níveis as mudanças acontecerão na prática docente. 

Assim, cumpre assimilar a base bibliográfica adotada 

pela Enfam na condução de suas diretrizes pedagógicas, parale-

lamente com o referencial teórico deste trabalho para investigar 

seus reflexos e suas representações, porquanto o campo cientí-

fico pedagógico vem, de alguma forma, espraiando-se por todas 

as escolas judiciais do país, quer na formação docente quer no 

planejamento das formações inicial ou continuada da magistra-

tura. 

A Enfam parte de duas premissas para desenhar o pro-

cesso formativo. A primeira é a construção dos saberes estrutu-

rados por competências (saber, saber fazer e saber ser), através 

de estratégias de ensino-aprendizagem ativas, recomendando o 

trabalho Processos de ensinagem em sala de aula, de Anastasiou 

e Alves (2004). A segunda premissa é a organização de ações 
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educativas voltadas para adultos, andragogia, exaltando as ex-

periências prévias dos alunos no processo de aprendizagem. 

Adiante, Paulo Freire (1987, p. 40-41) é chamado para 

romper os paradigmas da educação bancária, modelo que a En-

fam reconhece dever ser superado na formação de magistrados, 

a fim de que os formadores coloquem o magistrado-educando 

ativamente no processo, de forma dialógica, inserindo-o no 

mundo através da problematização de suas experiências. 

Os currículos e as práticas docentes devem ser pautadas 

nos já mencionados princípios da formação da magistratura, 

quais sejam: ética e humanismo (GUIMARÃES, 2012, p. 9). 

O enfoque no planejamento é muito ressaltado, de modo 

que a formação dos docentes tem esse como assunto central. Ini-

cia, então, na definição da intencionalidade do processo de en-

sino-aprendizagem, amparada nas concepções de Vásquez 

(1987), em que o homem compreende sua realidade para operar 

transformações, sendo esse o pressuposto desejado. Veja-se 

(ENFAM, 2017, p. 3): “na atividade jurisdicional, os magistra-

dos aprendem e ensinam, realizando suas tarefas a partir das re-

lações que estabelecem com os demais envolvidos na prática ju-

risdicional”. 

No que diz respeito à classificação dos objetivos de 

aprendizagem e à seleção de conteúdos, são citados Bloom – ta-

xonomia da relação entre níveis cognitivos e objetivos –, Zabala 

(2008) – conteúdos para formação integral na perspectiva de 

competências – e Gil (1977) – quanto aos critérios de seleção de 

conteúdos: vinculação aos objetivos, validade, flexibilidade, uti-

lidade, adequação ao aluno, adequação ao tempo e significação. 

Todos esses parâmetros são demandados nas formações 

de formadores da Enfam, contudo ainda não há uma sistemati-

zação clara de qual perfil de formador se deseja. Ao contrário, 

os esforços são dirigidos para qual juiz se pretende formar, até 

mesmo na formação docente. 

Por isso, este trabalho propõe avançar na percepção da 
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identidade do formador da magistratura e de suas representações 

como tal. Até porque, se a formação docente tem como reflexo 

a construção da representação social de um juiz de novo tipo (o 

aluno das escolas judiciais), e sendo a maioria dos formadores 

juízes, que, portanto, carecem dessa mesma transformação, há 

uma confusão profunda entre o agente de transformação e o 

agente a ser tranformado, uma espécie de autofagia cognoscente, 

fechada a novas experiências, a novos saberes. Essa crítica pre-

liminar mostra como as representações do juiz ideal podem nada 

mais ser do que uma constelação de estereótipos10 pré-estabele-

cidos dos próprios magistrados docentes e alunos. 

O protagonismo do aluno-magistrado na sua formação 

não deve se confundir com um percurso predeterminado. O do-

cente deve estar apto – e aí se vê a importância da representação 

do docente de magistrados – a problematizar o papel do profis-

sional que se estar a formar. Estar entre seus, formar os seus e 

ser aluno de pares pode dar a “conhecer somente o predomi-

nante”, “é familiarizar-se com a versão atenuada” das mais di-

versas representações socais, científicas ou populares, em des-

compasso com pluralidade e a diversidade (CARVALHO, 2017, 

p. 102). Assim, cabe insistir na mudança de perspectiva da for-

mação docente (OAKESHOTT, 2001, p. 42), sob pena de: 
To see oneself reflected in the mirror of the present modish 

world is to see a sadly distorted image of a human being; for 

there is nothing to encourage us to believe that what has 

 
10 “Um estereótipo é ‘a ideia que temos de...’, a imagem que surge espontaneamente, 
logo que se trate de... É a representação de um objeto (coisas, pessoas, ideias) mais ou 
menos desligadas da sua realidade objetiva, partilhada pelos membros de um grupo 
social com alguma estabilidade. Corresponde a uma medida de economia na percep-
ção da realidade, visto que uma composição semântica preexistente, geralemtne muito 

concreta e imagética, organizada em redor de alguns elementos simbólicos simples, 
substitui ou orienta imediatamente a informação objetiva ou a percepção real. Estru-
tura cognitiva e não inata (submetida à influência do meio cultural, da experiência 
pessoal, de instâncias e de influências privilegiadas como as comunicações de massa), 
o estereótipo, no entanto, mergulha as suas raízes no afetivo e no emocional, porque 
está ligado ao preconceito por ele racionalizado, justificado ou criado (BARDIN, 
2016, p. 57) 
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captured current fancy is the most valuable part of our inher-

itance, or that the better survives more readily than the worse. 

And nothing survives in this world which is not cared for by 

human beings. 

A profissionalização do docente de magistrados impõe 

reflexões importantes a respeito da sua relação com o trabalho e 

os saberes próprios da docência, a pedagogia e suas teorias da 

prática educativa, as interações humanas, novas tecnologias e os 

obstáculos do cotidiano docente (TARDIFF, 2014). Essas vari-

áveis estão no imaginário do docente de magistrados? Ele se 

considera professor ou tutor? É uma profissão ou um hobby? A 

pesquisa conteudística e metodológica é um hábito? A Enfam 

não traz respostas a essas perguntas, não obstante cumpre reco-

nhecer que tenha avançado muito na difusão de representações 

próprias da pedagogia na formação de magistrados. 

Identificar tais representações garantirá os “meios críti-

cos de tratar esses fenômenos de coesão sociodiscursiva e de 

analisar os princípios de coerência que os estruturam dentro de 

uma relação interna-externa (esquemas cognitivos, atitudes e po-

sicionamentos, modelos culturais e normas)”, conforme a teoria 

das Representações Sociais de Serge Moscovici (2007, p. 218-

219). 

Observa-se que, apenas mediante o acesso a esses meios 

críticos de análise do discurso, seja possível verificar a hipótese 

de a Formação de Formadores, conforme suas diretrizes peda-

gógicas, possuir o potencial de transformar e formar esse juiz de 

novo tipo, bem como contribuir para a mudança da representa-

ção social popular que se tem do Poder Judiciário. Porém, antes 

de mais, cumpre perscrutar se a formação profissional dos do-

centes da magistratura promoveu essa pretendida transformação, 

observando suas representações sociais prévias e posteriores à 

profissionalização, conforme lecionam Carlineide Justina da 

Silva Almeida e Elda Silva do Nascimento Melo (2016, p. 158): 
Esses vários tipos de aprendizagens são chamados pelo autor 

[CHARLOT, 2000] de figuras do aprender, e servem também 

para situar o processo formativo dos professores, pois é por 
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meio delas que se apropriam e constroem suas representações 

sobre docência, prática pedagógica e sua função enquanto 

agente ativo e transformador de sua realidade. 

Assim, o tema proposto de formação docente no contexto 

da magistratura justifica-se a partir da contextualização apresen-

tada, sobretudo em função do impacto social e econômico que a 

atuação do Poder Judiciário possui no corpo social. 

 

4 A TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL E A ASSOCIAÇÃO 

LIVRE DE PALAVRAS APLICADAS AO FORMADOR DE 

MAGISTRADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A investigação realizada teve caráter qualitativo cuja 

abordagem hipotético-dedutiva das representações sociais do 

formador de magistrados se deu pelo uso da Técnica de Associ-

ação Livre de Palavras (TALP) em observação participante – as-

socia análise documental, entrevista, participação, observação 

direta e introspecção – (LÜDKE e ANDRÉ, 2017, p. 32), seja 

do próprio magistrado docente como de seu formador, no con-

texto da formação profissional docente, facilitada pela inserção 

deste pesquisador na Chefia da Divisão Pedagógica da Esmarn 

e, na Enfam, como formador e tutor habilitado. 

A pesquisa abrangeu treze sujeitos, todos magistrados 

brasileiros, que, de alguma forma, possuem experiência docente. 

Esse público geral foi obtido a partir de três grupos: (i) 

quatro magistrados que nunca cursaram o curso de Formação de 

Formadores (FOFO) da Enfam; (ii) cinco magistrados que estão 

cursando a Formação de Formadores da Enfam; e (iii) quatro 

magistrados que concluíram, ao menos, o Nível 1 da Formação 

de Formadores da Enfam. 
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Gráfico 1 

 
Fonte: próprio autor. 

Participaram da pesquisa magistrados vinculados aos se-

guintes tribunais: (i) Tribunal Regional Federal da 2ª Região – 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro – (1); (ii) Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul – 

(1); (iii) Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judici-

ária do Rio Grande do Norte – (1); Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Norte (10). 
Gráfico 2 

 
Fonte: próprio autor. 

Embora se tenha procurado entrevistar mais magistradas 

do sexo feminino, responderam à pesquisa apenas duas 
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magistradas, ao passo que onze magistrados do sexo masculino 

foram ouvidos. 
Gráfico 3 

 
Fonte: próprio autor. 

Do total, dois magistrados possuem o título de doutor, 

dez são mestres e um apenas é especialista, sendo todas as pós-

graduações, tanto lato quanto stricto sensu, com a área de con-

centração em Direito. 
Gráfico 4 

 
Fonte: próprio autor. 

Quanto à experiência como juízes, um possui de 25 a 30 

anos de carreira, três possuem de 20 a 25 anos, três possuem de 

15 a 20 anos, quatro possuem de 10 a 15 anos, um possui de 5 a 
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10 anos e um possui menos de 5 anos de carreira. 
Gráfico 5 

 
Fonte: próprio autor. 

Por fim, quanto à experiência como docente em Institui-

ções de Ensino Superior (IES) distintas das escolas judiciais, 

doze magistrados já lecionaram ou ainda lecionam e apenas um 

magistrado não possui experiência em outra IES. 
Gráfico 6 

 
Fonte: próprio autor. 
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Trata-se, como já advertido, de análise qualitativa dos re-

sultados obtidos a partir da aplicação da TALP, considerando a 

amostra mais reduzida e a baixa frequência das evocações, mo-

tivo pelo qual se estabeleceu o contexto formativo dos docentes 

nos três grupos descritos no Gráico 1 (BARDIN, 2016, p. 144 e 

145), bem como foi solicitada aos sujeitos, após as três evoca-

ções, a hierarquização delas para estabelecimento de uma fre-

quência ponderada por ordem (qualitativa).11 

Nesse sentido, sustenta Lawrence Bardin (2016, p. 142) 

que a “frequência e o encadeamento das unidades de registro po-

dem combinar-se nas medidas. Pode ser útil saber se existem 

constantes que são evidenciadas, a ordem de sucessão dos ele-

mentos”. 

A hierarquização ou ordem aplicada (encadeamento das 

evocações) foi utilizada para posterior aplicação de pesos (BAR-

DIN, 2016, p. 147), recebendo a primeira evocação o peso nove, 

a segunda o peso três e a terceira o peso um.12 

Ao final da aplicação da TALP, ainda foi solicitado ao 

participante que expusesse uma justificava sobre o porquê da-

quela hierarquização a fim de realizar inferências mais precisas 

quando as palavras evocadas possuírem significado semelhante, 

categorizando-se, como uma mesma evocação, sinônimos ou pa-

lavras com a mesma intenção comunicativa. 

Feitas essas considerações, cumpre-se listar as palavras 

induzidas evocadas pelos sujeitos a partir do termo indutor for-

mador de magistrados, seguidas do número de evocações e dos 

pesos atribuídos: 
(i) humanismo (duas evocações em 1º e uma evocação em 2º – 
21pto.); 

(ii) ética(uma evocação em 1º, uma evocação em 2º e uma 

 
11 “Pode dizer-se que o que caracteriza a análise qualitativa é o fato de a inferência – 
sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, persona-
gem, etc.), e não sobre a frequência da sua aparição em cada comunicação individual”. 
(BARDIN, 2016, p. 146). 
12 Proposta de pesos da Professora Elda Silva do Nascimento Melo (2018).  
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evocação em 3º– 13pto.); 

(iii) comprometimento (uma evocação em 1º e uma evocação 

em 2º– 12pto.); 

(iv) vocação (uma evocação em 1º e uma evocação em 3º– 

10pto.); 

(v) criatividade (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(vi) entusiasmo (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(vii) Enfam (uma evocação em 1º – 9pto.); 
(viii) urgente (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(ix) estudo (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(x) trabalho (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(xi) preparação (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(xii) sensibilidade (uma evocação em 1º – 9pto.); 

(xiii) responsabilidade (duas evocações em 2º e uma evocação 

em 3º– 7pto.); 

(xiv) experiência (duas evocações em 2º – 6pto.); 

(xv) debate(uma evocação em 2º – 3pto.); 

(xvi) respeito (uma evocação em 2º – 3pto.); 

(xvii) temas interessantes (uma evocação em 2º – 3pto.); 

(xviii) Esmarn (uma evocação em 2º – 3pto.); 
(xix) necessário (uma evocação em 2º – 3pto.); 

(xx) disponibilidade (uma evocação em 2º – 3pto.); 

(xxi) facilitador (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxii) exemplo (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxiii) casos concretos (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxiv) professor (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxv) importante (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxvi) ponderação (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxvii) conhecimento (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxviii) juiz (uma evocação em 3º – 1pto.); 

(xxix) prática (uma evocação em 3º – 1pto.); e 
(xxx) referência (uma evocação em 3º – 1pto.). 

Nas palavras de Carlineide Justina da Silva Almeida e 

Elda Silva do Nascimento Melo (2016, p. 154), uma investiga-

ção com tal objetivo “gravita em torno de fenômenos sociais que 

envolvem as relações humanas e se caracteriza por descrever e 

analisar a atribuição de significados aos objetos sociais”, daí o 

motivo de questionar a escala de importância das palavras indu-

zidas enquanto relacionadas com o termo indutor. 

Com essas informações, é possível construir uma 
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imagem gráfica da relação entre as evocações e a relevância atri-

buída a cada uma delas na ordenação realizada pelos sujeitos, 

expondo os resultados da pontuação obtida a partir da associação 

livre de palavras. 
Gráfico 7 

 
Fonte: próprio autor. 
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A depender da justificativa oferecida, foram aglutinadas 

algumas palavras por inferência de significados, reestruturando 

o resultado por grupos de palavras: 
(i) comprometimento (responsabilidade, trabalho e preparação 

– 37pto.); 
(ii) humanismo (respeito e sensibilidade – 33pto.); 

(iii) ética (13pto.); 

(iv) vocação (10pto.); 

(v) criatividade (ponderação – 10pto.); 

(vi) estudo (conhecimento – 10pto.);  

(vii) entusiasmo (9pto.); 

(viii) Enfam (9pto.); 

(ix) urgente (9pto.); 

(x) debate (facilitador, temas interessantes, casos concretos e 

prática – 9pto.); 

(xi) Esmarn (3pto.); 

(xii) necessário (3pto.); 
(xiii) disponibilidade (3pto.); 

(xiv) exemplo (referência – 2pto.); 

(xv) professor (1pto.); 

(xvi) importante (1pto.); e 

(xvii) juiz (1pto.). 
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Gráfico 8 

 
Fonte: próprio autor. 

É possível, outrossim, categorizar os termos evocados 

em 4 atributos, quais sejam: atributos pedagógicos; atributos 

pessoais; atributos valorativos; e atributos institucionais.13 

Os atributos pedagógicos têm relação com os conheci-

mentos e habilidades oriundas do saber-pedagógico com o obje-

tivo de destacar técnicas e requisitos necessários para aperfei-

çoar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse campo, estão 

alocadas as seguintes evocações: estudo, preparação, debate, te-

mas interessantes, facilitador, conhecimento, casos concretos, 

 
13 A estruturação em campos por distintos atributos docentes foi muito bem sucedida 
no trabalho “A representação social de licenciandos em pedagogia acerca do trabalho 
docente”, de Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira e Elda Silva do Nascimento 
Melo (2016, p. 31-44). 
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prática, ponderação. 

Os atributos pessoais, por sua vez, condizem com quali-

dades subjetivas inerentes ao formador, isto é, distintas da téc-

nica ao se aproximarem de traços da personalidade de um do-

cente ideal (à semelhança do conceito de juiz ideal). Aqui, foram 

agrupadas as evocações: comprometimento, entusiasmo, experi-

ência, criatividade, vocação, exemplo, referência, disponibili-

dade, responsabilidade e sensibilidade. 

A seguir, surgem os atributos valorativos, de condão axi-

ológico e grau de abstração elevado, os quais trazem uma pers-

pectiva ainda mais distante do aperfeiçoamento tecnicista do for-

mador. Nesse terceiro campo, incluem-se as seguintes palavras 

evocadas: humanismo ética, respeito, importante, necessário e 

urgente. 

Por último, os atributos institucionais relacionam o 

termo indutor formador de magistrados com a organização em 

que se situa ou com os cargos e funções desempenhadas. Entre 

as evocações, estão nesse campo: juiz, professor, Esmarn, En-

fam e trabalho. 
Tabela 1 – Categorização em Campos de Atributos 

Campo 1 – Atributos pedagógicos 

Estudo, preparação, debate, temas 
interessantes, facilitador, conheci-

mento, casos concretos, prática, 

ponderação. 

Campo 2 – Atributos pessoais 

Comprometimento, entusiasmo, 
experiência, criatividade, vocação, 

exemplo, referência, disponibili-

dade, responsabilidade e sensibili-

dade. 

Campo 3 – Atributos valorativos 

Humanismo, ética, respeito, impor-

tante, necessário e urgente. 

Campo 4 – Atributos institucionais 

Juiz, professor, Esmarn, Enfam e 

trabalho. 

Fonte: próprio autor. 

Outro dado obtido com a presente coleta foi a análise de 

conteúdo das evocações em cada grupo, separadamente: (i) ma-

gistrados que nunca cursaram o FOFO da Enfam; (ii) magistra-

dos que estão cursando o FOFO; e (iii) magistrados que 
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concluíram, ao menos, o Nível 1 do FOFO.14 

Há um processo de apropriação de palavras estimuladas 

na formação docente conduzida pela Enfam. Tais palavras, ética 

e humanismo, já mencionadas acima, compõem o elemento 

transdisciplinar do curso de formação de formadores e de todas 

as formações de magistrados, nos termos das diretrizes pedagó-

gicas da Escola Nacional. 

Ambas são repetidas diversas vezes nos materiais dos 

cursos da Enfam e ao longo das atividades e exposições dialoga-

das. O efeito dessa repetição prolongada foi verificado com a 

aplicação da TALP nos magistrados docentes, porquanto ne-

nhum dos sujeitos do primeiro grupo (magistrados que nunca 

cursaram o FOFO) reproduziu qualquer uma das palavras, ainda 

que por inferência da análise de conteúdo, ao passo que os do-

centes do segundo (magistrados que estão cursando o FOFO) e 

terceiro (magistrados que concluíram o FOFO Nível 1) grupos 

já pronunciaram os termos ética e humanismo com frequência 

relevante. 

Os magistrados do segundo grupo, que ainda estão cur-

sando a formação docente da Enfam, foram a amostra mais he-

terogênea nas evocações, talvez porque esses sujeitos se situam 

numa espécie de zona de transição de representações quanto ao 

formador de magistrados (termo indutor), produzida justamente 

pela formação docente. 

Essa conclusão condiz com a premissa adotada por Al-

meida e Melo (2016, p. 154) na análise das representações soci-

ais relacionadas com o saber docente ao apresentarem “uma dis-

cussão envolvendo a formação docente, as perspectivas e os de-

safios encontrados e vivenciados pelos docentes em formação, 

formação no sentido amplo da palavra, um ser inacabado, que 

sempre está em constante aprendizagem”. 

O terceiro grupo, composto por magistrados docentes 

que concluíram o FOFO, já possui maior homogeneidade nas 

 
14 Vide o Gráfico 1. 
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evocações e frequência bastante relevante quanto aos termos in-

duzidos ética e humanismo, demonstrando que o impacto da for-

mação docente nesses magistrados corresponde aos objetivo pe-

dagógico da Enfam quanto aos atributos valorativos. 

 

4.3 NÚCLEO CENTRAL E ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

 

Para melhor visualizar a dinâmica das representações so-

ciais dos formadores de magistrados, a partir das evocações co-

letadas, Jean Claude Abric (2001, p. 162 e 163) desenvolveu a 

teoria do núcleo central, segundo a qual “toda representação se 

organiza em torno de um núcleo central. Esse núcleo central é o 

elemento fundamental da representação, pois é ele que deter-

mina ao mesmo tempo sua significação e organização”. 

As funções da estruturação em núcleo central são assim 

definidas por Abric (2001, p. 163): 

(i) “função geradora: é o elemento pelo qual se cria ou se 

transforma a significação dos outros elementos constitutivos da 

representação. É aquilo por meio do qual esses elementos ga-

nham um sentido, uma valência”; 

(ii) “função organizadora: é o núcleo central que deter-

mina a natureza dos vínculos que unem entre si os elementos da 

representação. É, neste sentido, o elemento unificador e estabi-

lizador da representação”. 

O fato de estruturar as evocações tendo como referência 

o núcleo central não reduz a importância dos elementos perifé-

ricos, que circundam os termos estabilizadores da representação. 

Eles servem para revelar, por exemplo, um momento de transi-

ção que poderá impactar nos elementos do núcleo central.15 

A disposição dos elementos evocados no núcleo central, 

na forma do que já foi sustentado acima, não significa 
 

15 “Uma representação é suscetível de evoluir e de se transformar superficialmente 
por uma mudança do sentido ou da natureza de seus elementos periféricos. Mas ela só 
se transforma radicalmente – muda de significação – quando o próprio núcleo central 
é posto em questão”. (ABRIC, 2001, p. 163). 
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necessariamente que possui a maior frequência na aplicação da 

TALP. Isso porque, segundo Abric (1998, p. 31), “o núcleo cen-

tral possui, antes de tudo, uma dimensão qualitativa. Não é a 

presença maciça de um elemento que define sua centralidade, 

mas sim o fato que ele dá significado à representação”. 

Assim, a atribuição de pesos na hierarquização das evo-

cações seguida de sua justificativa dada pelos sujeitos da pes-

quisa condiz com a abordagem de Jean Claude Abric. Os ele-

mentos de frequência ponderada (incidência de pesos) mais ele-

vada foram alocados no núcleo central em detrimento dos ele-

mentos ordenados em segundo ou terceiro plano na fase qualita-

tiva de hierarquização embora tenham frequência de evocação 

alta. 

As evocações situadas fora do núcleo central integram o 

que Abric (1998, p. 32) denomina de elementos periféricos, que 

atendem a três funções: 

(i) “função de concretização: diretamente dependentes 

do contexto, os elementos periféricos resultam da ancoragem da 

representação na realidade”; 

(ii) “função de regulação: mais leves que os elementos 

centrais, os elementos periféricos têm um papel essencial na 

adaptação da representação às evoluções do contexto; e 

(iii) “função de defesa: o núcleo central de uma represen-

tação resiste a mudanças, pois sua transformação provocaria 

uma alteração completa. Então, o sistema periférico funciona 

como o sistema de defesa da representação”. 

Com essas considerações, o presente trabalho se inspirou 

na perspectiva gráfica da espiral de sentidos, desenvolvida por 

Elda Silva do Nascimento Melo, Camila Rodrigues dos Santos, 

Erivânia Melo de Morais e Josângela Bezerra da Silva (2018), 

para dispor, com certa fluidez, dos elementos periféricos aos ele-

mentos do núcleo central. Essa abordagem das pesquisadoras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) condiz 

com o dinamismo das representações sociais, sobretudo quando 
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relacionadas com educação. 

A Ilustração 1 abaixo corresponde aos grupos de forma-

dores apontados acima e ao grupo geral. As duas circunferências 

interiores correspondem ao núcleo central (N) e as duas circun-

ferências exteriores aos elementos intermediários (1 e 2). A área 

fora das circunferências contém os elementos periféricos (P).  
Ilustração 1 – Espirais de Sentidos (Grupos 1 a 3 e Grupo Geral) 

 
Fonte: próprio autor. 

P 

2 1

1 

N

1 
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A espiral de Arquimedes foi projetada e o raio da circun-

ferência maior está convencionado como 1 unidade, o que serve 

para garantir a proporção das distâncias entre os pontos 

(CRIPPA,  2010). A evocação de maior frequência ponderada 

serviu de referência para estabelecer as distâncias proporcionais 

das demais evocações. 

Considerado um panorama do grupo geral, a representa-

ção de formador de magistrados pode ser revelada a partir do 

termo induzido comprometimento, que corresponde ao campo 

semântico dos atributos pessoais, associando-se a ele os termos 

induzidos responsabilidade (atributo pessoal), preparação (atri-

buto pedagógico) e trabalho (atributo institucional). 

Contudo, ao se analisar sucessivamente as espirais de 

sentidos nas três amostras (do grupo 1 ao grupo 3), percebe-se 

um fluxo rumo ao núcleo central dos termos induzidos ética e 

humanismo, conforme já advertido anteriormente. Esse 

fenômeno atesta que a associação livre de palavras combinada 

com as teorias do núcleo central e da espiral de sentidos podem 

instrumentalizar uma avaliação de impacto das ações educativas 

da magistratura, tudo no cerne da teoria das representações so-

ciais. 

O impacto do curso de Formação de Formadores da En-

fam sobre os atributos valorativos foram muito mais evidentes 

se comparados aos atributos pedagógicos. Fato curioso tendo em 

vista que os magistrados já atuam em função de todo um arca-

bouço normativo jurídico em constante reflexão valorativa/axi-

ológica. Em princípio, os atributos pedagógicos seriam de mais 

valia a tais profissionais encarregados episodicamente de formar 

seus pares, porquanto não costumam estar inseridos nos saberes 

da área jurídica. 

De toda forma, considerando que a Enfam não se diz ali-

nhada aos modelos educacionais tecnicistas (ou enquanto “téc-

nica guiada por valores”),16 estruturar seu planejamento na 

 
16 Trata-se de modelo que, consoante os resultados dessa pesquisa, a Enfam não 
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transdisciplinariedade de atributos valorativos é uma perspectiva 

que, para todos os efeitos, mostrou-se exitosa, considerada sua 

intencionalidade.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

As diretrizes pedagógicas da Enfam (2015) consubstan-

ciam um projeto audacioso para ressignificar a magistratura bra-

sileira por meio de formadores alinhados a tais diretrizes peda-

gógicas. O ponto de partida, portanto, é o desenvolvimento de 

processos de aperfeiçoamento e formação das equipes pedagó-

gicas e dos docentes das escolas judiciais de todo o país. 

Tornou-se possível relacionar a teoria das representações 

sociais com a proposta da Enfam, qual seja: sedimentar o dis-

curso da ética e do humanismo no Judiciário brasileiro através, 

inicialmente, da formação dos formadores. A reiteração dessas 

duas palavras nos documentos da Enfam e sua expressa motiva-

ção de construir uma formação transdisciplinar representam uma 

intencionalidade de modificar o discurso dos magistrados por in-

termédio da prática pedagógica de seus formadores. 

Afirmar que esse percurso transformou ou efetivamente 

transformará as representações sociais da magistratura brasileira 

é temerário. Afinal o processo ainda perpassa abandonar as ve-

lhas estruturas e ações. Contudo, já é possível testar o êxito dos 

primeiros passos nos discursos dos formadores. 

O método utilizado nesta pesquisa consistiu em identifi-

car os elementos cognitivos dos formadores da magistratura em 

um núcleo central, projetada sobre ele a espiral de sentidos que 

permite visualizar a dinamicidade das representações. A inves-

tigação realizada teve caráter qualitativo cuja abordagem hipo-

tético-dedutiva das representações sociais do formador de 
 

atingiu em plenitude, porque, para alcançá-lo, são exigidos “dois tipos de saber por 
parte dos professores: um saber moral e prático relativo às normas e finalidades da 
prática educativa, e um saber técnico-científico relativo ao conhecimento e ao controle 
dos fenômenos educacionais” (TARDIFF, 2014, p. 163). 
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magistrados se deu pelo uso da TALP em observação partici-

pante. A pesquisa abrangeu treze sujeitos, todos magistrados 

brasileiros, que, de alguma forma, possuem experiência docente. 

Os elementos coletados foram categorizados em 4 atri-

butos (atributos pedagógicos; atributos pessoais; atributos valo-

rativos; e atributos institucionais), conforme a análise do dis-

curso por inferências, e verificou-se um processo de apropriação 

das palavras ética e humanismo na medida em que o docente se 

submete à Formação de Formadores da Enfam, embora elemen-

tos do campo semântico atributos pedagógicos fossem espera-

dos nesse processo de transição rumo ao núcleo central. 

Considerando a intencionalidade expressa de promover 

essa apreensão de valores nos formadores da magistratura, pode-

se dizer, ressalvadas discussões futuras, que os objetivos forma-

tivos foram alcançados quanto a tal aspecto. 

Conclui-se que a associação livre de palavras combinada 

com as teorias do núcleo central e da espiral de sentidos podem 

instrumentalizar uma avaliação de impacto das ações educativas 

da magistratura, tudo no cerne da teoria das representações so-

ciais. 

Ademais, os resultados obtidos, a partir da contextuali-

zação apresentada, possuem relevância em função do impacto 

social e econômico que a atuação do Poder Judiciário detém no 

corpo social. 
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