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Resumo: O presente estudo, elaborado a partir de imagem extraída do banco de dados do 

projeto de pesquisa financiado pelo CNPQ, “Imagens da Justiça, Representações Curriculares 

e Pedagogia Jurídica”, coordenado por Leite (2014), visa a apresentar e discutir a análise 

desenvolvida com base no método documentário de interpretação, proposto por Karl 

Mannheim e atualizado por Ralf Bohnsack. Através do acesso ao contexto de produção das 

imagens selecionadas e produzidas por docentes da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Pelotas/RS, bem como do processo analítico, constituído de três etapas, busca-se 

compreender as acepções de justiça transmitidas, correlacionando-as, de forma ampla, na 

medida do possível, com a realidade social, política e econômica. Válido frisar que pesquisas 

imagéticas, em abordagens qualitativas, ainda são consideradas escassas, especialmente no 

campo do Ensino Jurídico. Confluindo com resultados de investigações até então 

desenvolvidas, pode-se depreender a necessidade de enfatizar uma maior contextualização do 

Ensino Jurídico, particularmente tendo em conta concepções amplas de justiça social, no 

entrecruzamento das dimensões sociais, políticas e econômicas. Tais dados reforçam a 

pertinência da abordagem ora proposta. 
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1. Notas introdutórias 

 

Este texto pauta-se a partir de dados do projeto de pesquisa financiado pelo 

CNPQ, “Imagens da Justiça, Representações Curriculares e Pedagogia Jurídica”, coordenado 

por Leite (2014), promovida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pelotas. 

Resumidamente, o projeto visa a apresentar e discutir a análise desenvolvida com 

base no método documentário de interpretação das imagens da justiça produzidas por 

docentes da Faculdade de faculdades de Direito, no presente, da Universidade Federal de 

Pelotas/RS, ultimando, em linhas gerais, a educação jurídica e a avaliação de currículos, 

através das acepções de justiça transmitidas, correlacionando-as, de forma ampla, na medida 

do possível, com a realidade social, política e econômica. 

Nesse sentido, adota-se, como referencial teórico-metodológico, o Método 

Documentário de Interpretação, como as seguir será apresentado, outrossim, analisar-se-á 

umas das imagens capitaneadas pela pesquisa também acima referida.  

 

2. A interpretação da imagem de acordo com o método documentário 

 

O reconhecimento das imagens dentro da pesquisa é relativamente recente, 

todavia
1
, pauta-se na ideia de que as imagens mostram-se como sistemas autorreferenciais

2
, 

ligadas, efetivamente, a prática de uma linguagem própria, a qual por sua vez vincula-se a 

                                                             
1
 LEITE, Maria Cecilia Lorea. Imagens da Justiça Currículo e Pedagogia Jurídica. in: LEITE, Maria Cecilia 

Lorea (Org.). Imagens da justiça, currículo e educação jurídica.1ª. Ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p. 5. 
2 BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; 

PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 115. 
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determinada cultura, tempo contexto
3
, carregando sentidos particulares, inclusive, com 

significados premeditados, afirmando, por vezes, intenções não ingênuas
4
 
5
.  

Insta pontuar o quão complexo revela-se a interpretação das imagens
6
, contudo, 

parece possível sanar a inquietude do melhor interpretar, adotando-se o método documentário 

de análise de imagens, desenvolvido pelo sociólogo alemão Ralf Bohnsack, de suma 

notoriedade, por se apresentar como caminho ajuizado nesse ínterim, enfatizando-se sua 

atenção pormenorizada.  

Bohnsack lastra sua técnica nos Métodos e Teorias da História da Arte, da 

Semiótica na interpretação sociológica de imagens, bem como, remonta sua origem à 

sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. O método documentário mostrar-se 

mecanismo apto a conduzir o estudo imagético abordando a imagem em sua plenitude, ou 

seja, como ventilado, um sistema autorreferencial, da mesma forma, aferindo-a inserida em 

seu contexto de produção, entendida não apenas como reflexo de sua motivação, mas como 

constituinte de informação e, igualmente, produtora dessa
7
 
8
.  

Pautando-se no ideal de que as imagens constituem dados independentes dos 

escritos, cumpre registrar, seu potencial de representação, o qual, a luz de singela 

visualização, fomenta entendimentos e atitudes, as quais desprestigiam tecnicismos e afloram 

ateóricamente, pautadas tão somente no conhecimento implícito, assim sendo, nas imagens 

                                                             
3 SCHWENGBER, Maria Simone. O uso das imagens como recurso metodológico. In: MEYER, Dagmar 

Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves. (Orgs.) Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação. p. 266. 
4 SCHWENGBER, Maria Simone. O uso das imagens como recurso metodológico. In: MEYER, Dagmar 

Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves. (Orgs.) Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação. p. 267. 
5 “É, portanto, errado pensar que as imagens são um vetor neutro e apenas transmitem uma realidade: elas fazem 

escolhas que não se podem compreender a não ser que comparadas com a encenação do julgamento” 

(GARAPON, Antonie. A justiça posta em imagens: para novos desafios, novas garantias. in: LEITE, Maria 

Cecilia Lorea (Org.). Imagens da justiça, currículo e educação jurídica. 1ª. Ed. Porto Alegre: Sulina, 2014, p. 62. 
6 Stuart Hall em seu escrito “El trabajo de la represetación” traz interessante pensar correlato ao ora abordando 
dizendo “A representação é uma parte especial do processo mediante o qual se produz o sentido e se intercambia 

entre os membros de uma culta. Mas implica o uso de linguagem, de signos e de imagens que estão em lugar das 

coisas que representam. Mas isso não é, de nada, um processo direto ou simples, como agora se descobrirá”. In: 

HALL, Stuart. El trabajo de ja representación. Repesentación, sentido y lenguaje. Disponível em 

http://www.ram-wan.net/restrepo/hall/el%20trabajo%20de%20la%20representacion.pdf 
7
 BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; 

PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática.  
8 “Falar de um entendimento através de imagens significa que nosso mundo, nossa realidade social, não é apenas 

representado por imagens, mas também constituído ou produzido por elas.” In: BOHNSACK, Rafl. A 

interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle (Orgs.). 

Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 115. 
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mentais que o interprete relaciona e/ou forma. Tal fazer lastra-se em entendimento icônico
9
, 

praticamente descritível da imagem, arrisca-se a pontuar como feeling
10

, cujo resultado se 

revela inexplicável (ateórico/implícito), necessitando, para compreensão, explicação e 

conceituação teórica desse proceder
11

. 

No fito de aclarar o supracitado, coloca-se à baila os saberes de Karl Mannheim, o 

qual em seu artigo “Contribuição para a teoria de interpretação das visões de mundo”, muito 

bem equacionados por Wivian Weller,
12

 informa a distinção entre “visões de mundo e 

imagens de mundo ou com algo que tenha sido pensado ou produzido teoricamente”, pois, “as 

visões de mundo são construídas a partir das ações práticas e pertencem ao campo que 

Mannheim definiu como sendo o do conhecimento ateórico”. Apaziguando concepção, segue 

a autora, “Nesse sentido, a compreensão das visões de mundo e das orientações coletivas de 

um grupo só é possível através da explicação e da conceituação teórica desse conhecimento”.   

Assim, buscando desmistificar ao máximo, entende-se que a imagem toca o 

visualizador de forma particular, própria, competindo a somente ele, sem qualquer premissa 

fixa e de pronto aquilatável, exarar os sentimentos que nele produzem.  Nesse viés surge o 

alvoroço do presente escrito, pois, ao advogar-se por uma determinada posição, 

fundamentada, também, através de imagem, restará, ainda que aclarada de forma escrita, a 

incerteza sobre a interpretação e quiçá, a incerteza do próprio interprete, ao mesclar as 

narrativas sobre a imagem e sua própria compreensão da mesma. 

Alicerçando a sistemática que se pretende apontar no presente, interessante 

pontuar as lições de Roland Barthes, fidedignamente aclaradas por Stuart Hall na obra “O 

trabalho da Representação”, acerca da análise semiótica, traduzindo o processo da 

representação em dois passos, o primeiro deriva dos elementos da imagem (conteúdo visual) e 

dos significados que esses possuem (exemplo: visualiza-se uma mesa, uma cadeira e um 

homem), unindo-se em um signo, angariando uma mensagem simples (exemplo: um homem 

                                                             
9 “Esta maneira de entendimento é performada abaixo do nível da explicação conceitual verbal.” BOHNSACK, 

Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle 

(Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 116. 
10 Na tradução literal “sentimento”, contudo, rotineiramente, utiliza-se tal expressão para afirmar atividade 

realizada com o uso dos sentidos, aflorando-se com espontaneidade, por vezes quase com ares espirituais, muito 

utilizada no mundo da música.  
11 BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; 

PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 116. 
12 WELLER, Wivian; SANTOS, Gislene; SILVEIRA, Rogério L. L. da S.; ALVES, Adilson F.; KALSING, 

Vera S. S. Karl Mannheim e o método documentário de interpretação: uma forma de análise das visões de 

mundo. Sociedade e Estado. p. 262. 
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sentado em uma cadeira em frente a uma mesa). O segundo, por sua vez, aglutina a esse signo 

um segundo significado amplificado, no exemplo entre parênteses, poder-se-ia depreender, 

ante a mesa vazia, o preço elevado dos mantimentos, ou ainda, ante a inércia do homem, a 

carência de trabalho
13

.  

Tomando-se as premissas de Barthes, adentra-se na interpretação de imagens 

segundo o método documentário. Inicialmente, mira-se na tradução dos sentidos implícitos e 

ateóricos imanentes da interpretação, a qual nomeia-se Iconografia
14

, para Iconologia
15

, 

quando o significado imanente ou literal assumirá a forma de significado documentário
16

. A 

interpretação iconográfica (Interpretação Formulada), dividi-se em duas fases, ou melhor 

dizendo, na cronologia do método documentário, inicia-se a caminhada pelo nível pré-

iconográfico, o qual, em síntese, trata-se de aferição rasa da imagem, de sua composição, 

deixando aparte o conhecimento pretérito dos produtores (um homem, uma cadeira e uma 

mesa)
17

.  

Realizado o primeiro passo, chega-se ao nível iconográfico de análise, quando se 

procura visualizar, sucintamente, os fatos ordinariamente postados, ou seja, a mensagem 

conotativa de acordo com o senso comum (um homem sentado em uma cadeira em frente à 

mesa), permitindo-se aferir estilisticamente as feições da imagem, constatando-se, 

exemplificativamente, a caracterização de um operário.  

Adiante no caminhar do método, encontra-se a Análise da Composição Formal 

(Interpretação Refletida), quando serão analisadas composição planimétrica, projeção 

perspectivista e coreografia cênica, alterando-se o foco da interpretação, não mais 

questionando “o que” constitui a imagem, mas como ela é construída, objetivando a 

reconstrução de diferentes sentidos, para, derradeiramente, completando o método, chegar-se 

                                                             
13 HALL, Stuart. El trabajo de ja representación. Repesentación, sentido y lenguaje. Disponível em 

http://www.ram-wan.net/restrepo/hall/el%20trabajo%20de%20la%20representacion.pdf p. 467. 
14 Em linhas gerais, revela-se como conhecimento e descrição das imagens. 
15 Em linhas gerais, revela-se a explicação das imagens. 
16Tal entender parte dos estudos de Erwin Panofsky, historiador das artes, o qual em sua teoria da Iconologia, 

influenciou-se pelas Ciências Sociais, sobremaneira pelo método documentário de interpretação do, já citado, 

Karl Mannheim. In: BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: 

WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. 

p. 116. 
17 Nesse momento deve haver um apartamento dos conhecimentos pretéritos sobre os produtores (figuras cênicas 

e produtor mecânico) da imagem, ou seja, caso os conheça-os em riqueza de detalhes, para sorver a imagem de 

forma fidedigna, deve-se colar, tais saberes, entre parênteses e temporariamente suprimi-los (BOHNSACK, Rafl. 

A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle 

(Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 120/211). 

http://www.ram-wan.net/restrepo/hall/el%20trabajo%20de%20la%20representacion.pdf
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ao nível iconológico, perquirindo-se, objetivamente, pelo “como” se produziu o retratado na 

imagem, não só no sentido da produção mecânica, mas, também, da realidade imersa nessa, 

ou seja, estudando suas particularidades como fonte histórica e social, atribuindo motivos, 

afim de apreender-se elementos individuais e coletivos, como um período, um grupo social, 

ideologias e religiões, assim sendo o habitus
18

 dos produtores, o modus operandi tanto do 

pensar quanto do agir desses.
19

      

No fito de visualizar-se o método, posta-se a baixo quadro com o percurso de 

análise, todavia, cumpre registrar o desinteresse de engessamento, manifestando-se, tão 

somente, o interesse de tornar palatável o proceder do interpretar e demonstra como a 

interpretação fora realizada no presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

                                     Interpretação Formulada 

                           Premissa: (“o que” constitui a imagem) 

  
P

ré
-I

co
n
o
g
rá

fi
co

 Planos da Imagem  
  O que se vê na imagem? 

a. Objetos cênicos (Pessoas, coisas, construções e etc.). 

b. Número de objetos cênicos. 

c. Idade, gênero, forma e expressões dos objetos cênicos. 
d. Planos da imagem. Como os objetos cênicos estão postados na imagem, 1º 

plano, 2º plano e 3º plano. 

  
  
  
  
  
 I

co
n
o
g
rá

fi
co

 

Tipificações do Senso Comum 

 O que se vê na imagem de acordo com o senso comum? 

a. Percebe-se preparação dos objetos cênicos e do produtor da imagem para sua 
confecção (ex. fotógrafo)? 

b. O que se vê quanto à apresentação dos objetos cênicos. Ex. figurinização 

(alinhada/desalinhado – utilizada em razão da produção da imagem?), 
conservação dos objetos cênicos, reconhecimento de características próprias 

(identificação de origem, categoria ou grupo) e sinais (gestos, como sorrir, 

marcas, furos e etc.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Interpretação Refletida 

                            Premissa: (“como” a imagem é constituída) 

  
  
  
  
  

A
n

ál
is

e 
d

a
 

C
o

m
p

o
si

çã
o

 

F
o

rm
al

 

Analise da Composição Planimétrica 
Delineação horizontal, vertical e diagonal da composição da imagem (delimitando os 

objetos cênicos em zonas, relacionando-os com as posições que ocupam na imagem e 

as impressões que essas acarretam). 

 

Analise da Projeção Perspectivista 
Utilizam-se princípios da perspectiva relativos ao olhar do produtor da imagem, bem 

                                                             
18

 De acordo com Panofsky, habitus seria o significado documentário, descrevendo, por exemplo, uma época 

e/ou um período, com suas peculiaridades. (BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método 

documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa 

em educação: teoria e prática. p. 119/120).  
19 BOHNSACK, Rafl. A interpretação de imagens e o método documentário. Sociologias. In: WELLER, Wivian; 

PFAFF, Nicolle (Orgs.). Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. p. 118. 
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B 

como à forma como os objetos cênicos se permitem registrar. Com base nessa análise 

possível identificar-se a posição daquele que registra (ex. fotógrafo), haja vista os 

padrões de luz e sombra, bem como a importância dos objetos cênicos, pois, regra 

geral o foco da imagem se estende à área que se pretende destacar, denotando a 
menor relevância daquilo posto próximo ao desfoque.   

 

Analise da Coreografia Cênica 
Busca-se pela forma como os objetos cênicos postam-se na imagem. Como esses se 

organizaram na produção de imagem (no todo e cada qual em relação ao todo 

registrado), ex. sobrepostos e/ou lado a lado, (des)acomodados, denotando 

serenidade, seriedade, descontração e etc. 

                              Interpretação Icônico- Iconológico 

Assim, perpassados todos os níveis acima, sucintamente aclarados e exemplificados, possível 

chegar-se ao nível Icônico-Iconológico, ou seja, ao nível documentário, no qual restará 
“aberta” todas as facetas da imagem para sua aferição como suporte de conteúdo próprio.  

 

Ainda que o presente não se preste propriamente a demonstrar o “uso” do método, 

indubitavelmente, ante ao manuseio do presente autor, chega-se a conclusão de quão profícuo 

pode ser sua utilização, revelando diversos sentidos, exaurindo por completo tudo que a 

imagem realmente oferece, funcionando como fonte fidedigna de conhecimento.  

 

3. Análises imagéticas 

 

Feitos os apontamentos, passa-se ao processo de interpretação das imagens. A 

ideia é a partir das imagens selecionadas, avaliá-las isoladamente, e, ao final, relacioná-las, 

aferindo os pontos de aproximação e distanciamento. Para que se possa apresentar as imagens 

coma melhor qualidade possível elas vão em anexo. 

Pré-iconográfica  

O que se vê na imagem? 

• De início, cabe destacar que o desenho ocupa toda a folha. Dividido em 4 níveis. 4º 

nível (primeiro plano); 3º nível (segundo plano); 2º nível (terceiro plano); 1 nível 

(quarto plano). Preferiu-se fazer referido delineamento, eis que coaduna com o 

desenrolar da imagem como um todo.  
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• No 1º nível (quarto plano), predomina a cor azul, com dois espaços não uniformes em 

branco, o primeiro bem à esquerda do interprete, o segundo, praticamente no centro da 

folha. Ainda nesse 1º nível, há um circulo amarelo, bem a direita do interprete. 

• O 2º nível (terceiro plano) delimita-se por uma linha vertical, duas linhas horizontais, 

a de baixo, bem marcada, grosseiramente enfatizada, sendo que à esquerda do 

interpretem confunde-se com o 1º nível. E à direita do interprete não é delimitado. 

• Ainda no 2º nível, no topo esquerdo do interprete, há quatro retângulos, dois deles, 

mais acima, pintados de roxo, contendo elementos textuais, dois mais abaixo, pintados 

de azul, seis figuras, as quais sugerem seis pessoas, sentadas em classes, o ultimo com 

elementos no rosto, indicando olhos, todas as seis figuras diferem em tamanho e 

altura, uns estando mais altos em razão da linha inferior, a qual é curva. 

• Por fim, no 2º nível, no centro da folha, há uma figura a qual sugere ser humana, 

desenhada com traços, olhos, boca e cabelo, apontando algo para um retângulo, com 

elemento textual, ao lado de outro retângulo, com elemento textual, afastados da 

inferior por quatro traços.  

• O 3º nível (segundo plano) é colorido de verde, com traços diagonais, mais uniformes 

à direita e menos uniformes à esquerda, há um quadrado, mais à esquerda da folha, 

quadrado preenchido com quatro linhas verticais duplas, dentro do quadrado há uma 

figura que segure ser humana, sem olhos e boca, pintada de marrom, sobre um 

retângulo, sugerindo estar sentado, inclusive, vale salientar que o 3º nível ocupa o 

maior espaço da folha, extravasando sua pintura em verde, alcançando o 2º nível, o 

qual se funde com o 1º nível. 

• O 4º nível (primeiro plano) vem separado do 3ª nível por uma linha fina, muito menos 

delimitado em comparação a grossa divisão entre o 2º e 3º níveis. 

• Ainda sobre o 4º nível, frisa-se estar pintado de preto, pintura essa realizada em dois 

momentos, eis que aparenta dois retângulos, em decorrência dos traços diagonais, 

mais fortes na parte superior.  

Iconográfico  

O que está representado na imagem? 
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• No nível 1 (quarto plano), visualiza-se o céu azul e o tímido sol. 

• o nível 2 (terceiro plano), Visualiza-se uma sala de aula, com duas janelas abertas, por 

donde se vê o céu azul, com dois quadros motivacionais, seis aluno estão assistindo à 

aula, em formato de anfiteatro, todos sentados enfileirados, somente o ultimo aluno, da 

esquerda para a direita do interprete, apresenta olhos e cova, mas não revela 

objetivamente algum significado, parece uma fisionomia passiva, há a figura de um 

professor, com feições faciais inertes, o qual está acima dos alunos, apontando para 

dois quadros, um com referência a Ordem dos Advogados e outro á concurso.  

• No nível 3 (segundo plano) há uma janela, gradeada, com uma pessoa, negra e sem 

feições, dentro, presa, logo, trata-se de uma prisão.  

• No nível 4 (primeiro plano) visualiza-se a escuridão.  

Iconológico  

• Que histórias concretas as imagens nos contam?  

• A figura nesse nível da interpretação divide-se em duas esferas, a superior, 

representando o ensino jurídico voltado tão somente para formação dos alunos, 

ultimando aprovação na prova da OAB e em concursos, com alunos passivos, 

acríticos, submissos, inclusive, o Professor parece se submeter a essa realidade, 

portando-se como mero reprodutor dos conhecimentos exigidos para aprovação.  

• Pelas janelas da sala de aula se vê um mundo ideal, dissociado da realidade, eis que 

essa também reverbera o mundo da segunda esfera da imagem, ou seja, o mundo 

representado abaixo da sala de aula, onde se vê o esquecimento do encarcerado, 

normalmente pobre e negro, ao cabo, perpetrando o tamanho das desigualdades com a 

escuridão, o que se opõe drasticamente ao azul do céu e a sala de aula.  

 

4. Considerações finais 

 

Realizada a apresentação do método, compreendeu-se, através do ideal de 

justiça emanado pela imagem, não haver destinatário da educação jurídica, somente objetivos 
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de sucesso dos próprios estudantes, atrelados, ainda que subjetivamente, a reproduzir as 

desigualdades, já que ante a forma como lhes incutem o futuro, ou seja, não lhes é permitido 

analisar o detento negro pobre e à margem da justiça.  

Acredita-se que a análise realizada permitiu fornecer melhor entendimento 

do imaginário que influencia dos docentes, elucidando a correlação com a realidade social, 

política, econômica, bem como, o pano de fundo do ensino jurídico, o qual reflete em seu 

próprio currículo e no ideal de educação jurídica.   
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