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Resumo: Neste texto, apresentamos um exercício de análise de imagens da justiça, 

produzidas por docentes da Faculdade de Direito da UFPel, tendo como principal referência 

teórico-metodológica o Método Documentário de Interpretação, desenvolvido por Ralf 

Bohnsack. Trata-se de parte dos dados de uma pesquisa mais ampla sobre imagens da justiça 

produzidas por docentes de cursos de direito de universidades públicas do sul do Brasil, como 

elemento de estudo sobre currículo. A investigação de abordagem qualitativa, por meio de 

imagens, ainda é considerada relativamente rara, particularmente no campo do Ensino 

Jurídico, apesar de densamente permeado de imagens. A partir de investigações anteriores, 

verificamos que as pesquisas desenvolvidas na área da educação jurídica, nas últimas décadas, 

têm evidenciado demandas por um Ensino Jurídico mais contextualizado à realidade social, 

política e econômica. Nessa concepção, novos conceitos a exemplo do de justiça social, têm 

sido trazidos à ordem do dia, enfatizando a necessidade da contribuição efetiva dos Cursos de 

Direito, dos profissionais que ali atuam, bem como dos estudantes, na construção de uma 

sociedade mais democrática. Nosso estudo tem revelado, todavia, que essa discussão parece 

não acontecer em grande parte dos currículos dos cursos de Direito focalizados, o que reforça 

a pertinência da pesquisa com imagens desenvolvida e a relevância das contribuições para a 

compreensão do currículo dos cursos de Direito investigados. 
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Introdução 

Neste artigo discutimos parte dos dados de uma pesquisa sobre imagens da justiça 

produzidas por docentes de Cursos de Direito de Universidades públicas do sul do Brasil, 

como elementos para estudo do currículo. Nosso estudo integra o Projeto de Pesquisa 

financiado pelo CNPq “Imagens da Justiça, Representações Curriculares e Pedagogia 

Jurídica”. A investigação em tela inspira-se em um projeto anteriormente desenvolvido, que 

contou com a participação de estudantes ingressantes e concluintes de um Curso de Direito de 

Universidade no sul do Brasil, os quais produziram suas imagens da justiça, mediante a 

técnica da construção do desenho. 

Com este texto visamos propiciar subsídios para a compreensão do currículo dos 

Cursos de Direito através da interpretação, por meio do Método Documentário, das imagens 

da justiça produzidas por suas/seus docentes. Nesse sentido, inicialmente, faremos um breve 

resumo e considerações sobre esse referencial teórico-metodológico. A seguir, 

apresentaremos parte dos dados da investigação em desenvolvimento ao tempo em que 

gizamos, conforme já mencionado, que as imagens produzidas pelos docentes, acerca das suas 

concepções de justiça, integram um banco de dados que compõe o corpo de análise mais 

ampla. Cabe registrar que para atender as finalidades deste artigo, selecionamos apenas dois 

desenhos deste acervo, produzidos por docentes da Faculdade de Direito da UFPel-RS, de 

modo a ilustrar as potencialidades da metodologia eleita para analisar as imagens, como 

relevante ferramenta para o estudo do currículo nos Cursos de Direito.  

Nosso estudo trata-se de pesquisa qualitativa por meio de imagens, abordagem 

considerada relativamente rara no campo do Ensino Jurídico, apesar de densamente permeado 

de imagens. As imagens que coletamos foram analisadas através do Método Documentário de 

Interpretação, desenvolvido por Ralf Bohnsack (2010), como dito.  

Logo, nossa intenção neste texto é apresentar a metodologia de interpretação de 

imagens, através do Método Documentário, aplicando, efetivamente esse aporte teórico-

metodológico à análise de duas imagens do acervo de nossa pesquisa e quiçá, com este 

exercício, contribuir e estimular outras/os pesquisadoras/es do campo do conhecimento do 

Ensino Jurídico a também se engajarem na pesquisa através dessa importante ferramenta 

metodológica.  
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Discussão Teórica 

Ao iniciar este estudo, entendemos importante fazer referência ao fato de que, em sua 

origem, os cursos de Direito foram criados para formar indivíduos que iam assumir e ocupar 

as carreiras de Estado (BASTOS, 2000), o que não mais se verifica, pelo menos com a mesma 

intensidade e finalidade precípua. Ainda hoje, por força de disposição legal, muitas das 

atribuições do próprio Estado só podem ser assumidas e exercidas pelos egressos dos cursos 

de Direito. Nesse sentido, o exemplo mais contundente está relacionado ao próprio exercício 

do Poder Judiciário, um dos três poderes da república constitucionalmente estabelecidos, cuja 

função primordial, de exercício da jurisdição, é exclusividade das/dos bacharelas/éis em 

Direito, por reserva legal.  

A fim de desenvolver nossas pesquisas no campo da Educação Jurídica, 

consideramos, ainda, aportes de investigações anteriores que já indicavam ou reconheciam 

uma crise no Ensino Jurídico e a necessidade de investimento em estudos, na perspectiva de 

contribuir para sua qualificação (DANTAS, 1955; BASTOS, 1977; 1996; 2000; 2006; LEITE, 

2003, RODRIGUES, 2005; DIAS, 2014). 

Partindo dessa percepção, Leite (2014) deu início a uma série de investigações de 

abordagem qualitativa, problematizando a Pedagogia Jurídica e o currículo de cursos de 

Direito, por meio da análise de imagens da justiça produzidas por estudantes do Curso.  

No que concerne às teorias do currículo, destacamos os subsídios de Tomaz Tadeu 

da Silva (2014), quando este afirma que a discussão central e que serve de pano de fundo para 

qualquer teoria de currículo será a de saber qual é o conhecimento que deve ser ensinado. 

Nesse sentido, o pesquisador, de forma clara e inspirada refere que: 

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 

conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, 

o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser 

selecionados, buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” 

devem ser selecionados. Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” 

nunca está separada de uma outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem 

ser?” ou, melhor, “o que eles ou elas devem se tornar?” Afinal, um currículo busca 

precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo.  

[...] as teorias de currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado importante 

justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. 

Qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? 

(SILVA, 2014 p. 15). 

No tocante ao referencial teórico-metodológico para a análise de imagens, adotamos, 

como já citado, o Método Documentário de Interpretação, criado por Karl Mannheim e 
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desenvolvido por Ralf Bohnsack. Embora a autoria desse método de interpretação seja 

atribuída a Karl Mannheim, em um artigo denominado “Contribuições para a teoria da 

interpretação das visões de mundo” (1921), na atualidade, quem trouxe luz e destaque à 

metodologia por ele criada foi o sociólogo alemão Ralf Bohnsack. Ainda,contemporâneo a 

Mannheim, introduzindo o acesso metodológico à compreensão pré-conceitual ou ateórica, 

também merecem destaque as contribuições da iconografia e da iconologia de Erwin 

Panofsky (2011). 

Para Mannheim, foi fundamental reconhecer e estabelecer a diferença entre objeto 

natural, coisa, objeto concreto, e produto cultura – a forma como um determinado grupo de 

pessoas pensa ou age, a qual é moldada pelo contexto cultural onde está inserido. Mais do que 

isso, o estudioso destacava a dificuldade de expressar, teoricamente, um conhecimento 

adquirido culturalmente, de forma ateórica, conforme denominado por ele. Entendia que no 

processo de interpretação existem três níveis de sentido: o objetivo ou imanente, o expressivo 

e o documentário. O primeiro é aquele que ocorre naturalmente, num gesto, símbolo ou forma 

de uma obra de arte, por exemplo. O segundo nível manifesta-se através das palavras ou das 

ações, como expressões ou reações a algo. Finalmente, o terceiro nível é o documento de uma 

ação prática. No exemplo do autor, uma obra de arte é um produto cultural e não um mero 

objeto natural; sua compreensão ultrapassa o primeiro nível de interpretação, sendo necessário 

que passemos pelos três níveis, percebendo seu contexto de produção e/ou inserção 

(WELLER, 2005).  

Ralf Bohnsack, por sua vez, apresentou uma atualização da interpretação 

documentária criada por Mannheim, tanto do aspecto do método quanto da metodologia, na 

medida em que a transformou em um instrumento de análise para a pesquisa social empírica 

de caráter reconstrutivo. Ou seja, trouxe a reconstrução do terceiro nível de sentido, o 

documentário, para o centro da análise empírica (WELLER, 2005). 

Talvez a característica mais relevante dessa metodologia de interpretação seja o fato 

de que ela não parte de teorias ou modelos pré-concebidos que tentem de forma vã definir o 

sentido do que se deseja interpretar. Bohnsack defendia que o sentido exato ou próprio do 

objeto interpretado é impossível de ser alcançado, não havendo como explicar o sentido de 

forma causal, uma vez que o sentido, no seu conteúdo mais autêntico, só pode ser mesmo 

interpretado e não definido. Para Bohnsack, “a explicação teórica do conhecimento ateórico – 

como já dizia Mannheim – pressupõe um trabalho de interpretação e passa a ser tarefa do(a) 
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pesquisador(a)” (WELLER, 2005, p. 270).  

Bohnsack (2010) destaca a importância do tratamento das imagens no âmbito da 

pesquisa qualitativa, como sistemas autorreferenciais reconhecendo e, portanto, atribuindo-

lhes um status metodológico, o que também traz consequências para as formas de 

entendimento das imagens como meio de comunicação. O autor mencionado destaca e 

diferencia dois processos de entendimento icônicos bem distintos: a comunicação sobre 

imagens e o entendimento através de imagens. Para Bohnsack (2010, p. 115), “um 

entendimento através de imagens significa que nosso mundo, nossa realidade social não é 

apenas representado por imagens, mas sim produzidos e constituídos por elas” e, num 

entendimento mais amplo, deveríamos reconhecer a importância das imagens como 

orientadoras das nossas ações e práticas diárias. Portanto, o conhecimento e a orientação da 

prática diária através da iconicidade, ou seja, das imagens mentais, acontece de forma pré-

reflexiva, porque o entendimento icônico está enraizado no conhecimento implícito, no 

conhecimento “ateórico”, conforme denominado por Karl Mannheim (1982, apud 

BOHNSACK, 2010). 

Assim, a ação habitual e rotineira, segundo Bohnsack (2010), é estruturada, 

sobretudo, pelo conhecimento ateórico ou implícito que é transmitido por meio da 

iconicidade, por exemplo, nas imagens de lugares sociais e em práticas incorporadas da ação, 

enquanto a transição da interpretação na esfera de conhecimento explícito para o 

conhecimento implícito ou ateórico é o que ele denominou de transição da iconografia para a 

iconologia. 

Essa transição corresponde à mudança de significado imanente ou literal para 

significado documentário, no sentido de Mannheim (1982, apud BOHNSACK, 2010), e essa 

mudança de significado corresponde, por sua vez, a uma mudança de mentalidade e 

perspectiva de análise. Para Bohnsack (2010, p. 118), a passagem do nível de interpretação 

pré-iconográfico para o nível iconográfico pode ser caracterizada como a passagem para a 

atribuição de motivos ou para se chegar ao motivo.  

Em contraste a esse procedimento iconográfico de análise, Bohnsack (2010, p. 118) 

apresenta o procedimento de interpretação iconológica, a qual se caracteriza justamente pela 

“ruptura com as pré-suposições do senso comum, leigo ou erudito”, tendo em conta os termos 

de Bourdieu. Neste ponto de análise, agora, a mentalidade é radicalmente diferente da anterior 

e da questão “o quê?”, pois agora se questiona “como?”. A preocupação, o foco, está no 
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modus operandi da produção da imagem e com a pergunta “como?” podemos acessar ao 

significado ou conteúdo intrínseco daquela. Com base em aportes teóricos de Panofsky (1975; 

2011), Bohnsack (2010) menciona que esse significado característico que se autodescreve 

também é chamado de habitus e essa concepção de habitus pode se referir tanto a fenômenos 

individuais, quanto a fenômenos coletivos, relativos ao meio social.  

Logo, a interpretação icônica proposta por Bohnsack (2010) parte de um nível pré-

iconográfico, principalmente da composição formal da imagem e poderá ser bem sucedida 

exatamente quando o conhecimento sobre a imagem representada é, por assim dizer, 

metodologicamente, posto de lado ou isolado.  

Porém, a questão é: como fazer isso? Como transferir essa estratégia de interpretação 

de imagens para a iconicidade e suas leis imanentes?  

A singularidade e a particularidade da imagem em relação ao texto, ou seja, a 

especificidade da mensagem gráfica, do signo icônico, apresenta-se de maneira diferenciada 

no nível denotativo ou pré-iconográfico. Logo, no processo de decodificação da mensagem 

gráfica é necessário deter-se, primeiramente, à análise dos códigos conotativos ou 

iconográficos. 

Nessa banda, em um primeiro momento, em nível do senso comum, tendemos a 

construir mentalmente ações ou histórias relativas às imagens não abstratas, como, por 

exemplo, situações específicas que eventualmente tenham ocorrido no momento da produção 

da imagem.  

Desse modo, para Bohnsack (2010), um método de interpretação de imagens capaz 

de transcender o nível superficial dos sentidos conotativo ou iconográfico passa a não ser 

possível a partir da semiótica de Barthes (1993, apud BOHNSACK, 2010), mas o 

desenvolvimento de um método de interpretação de imagens a partir de Panofsky (2011) e 

Imdahl (1996a, apud BOHNSACK, 2010) parece possível, mesmo que exista a necessidade 

de algumas precisões metodológicas, no que tange a isolar ou colocar entre parênteses o 

sentido conotativo ou iconográfico, o conhecimento verbal ou textual adquirido previamente. 

Essas precisões metodológicas, para o autor, são de fundamental importância no processo de 

interpretação de imagens, especialmente no campo das Ciências Sociais e Educação. 

Portanto, Bohnsack (2010) sugere que a interpretação da imagem deverá ser iniciada 

num estágio aquém do nível iconográfico, ou seja, no nível pré-iconográfico, situado na 

análise da estrutura formal da imagem. Nesse aspecto, partindo da definição de Imdahl (1996a 
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apud BOHNSACK, 2010), ele distingue três dimensões da estrutura formal ou composição 

formal da imagem: estrutura planimétrica total; coreografia cênica e projeção perspectiva. 

A primeira, estrutura planimétrica total, é a construção formal da imagem no nível 

plano que objetiva captá-la como um sistema evidente na construção de suas normas 

imanentes, em sua autonomia. A segunda seria o equivalente à ambientação em que ocorre a 

cena social da imagem e, por fim, a terceira visa a identificar a espacialidade e corporalidade 

dos objetos, estando orientada à análise do mundo externo retratado na imagem.  

Essa forma, técnica ou metodologia de interpretação nos leva a analisar as imagens 

em todos os seus elementos, não mais de forma isolada, mas enquanto conjunto, em 

correlação aos demais elementos da composição. Por fim, segundo o autor na medida em que 

conseguimos apreender a imagem como um sistema autorreferencial ou singular nos é aberto 

um caminho que leva à compreensão da especificidade do espaço de experiências conjuntas 

dos produtores de imagens, por exemplo, ao sistema familiar e seus habitus familiares 

específicos (BOHNSACK, 2010). 

Logo, o método documentário de interpretação passa a ser um potente instrumento 

que permite a inserção do/da pesquisador/a em contextos sociais alheios, possibilitando a 

compreensão e conceituação das visões de mundo ou orientações coletivas de um grupo de 

sujeitos, suas ações e formas de representação. Nesse caminho, inserem-se as pesquisas 

lideradas por Leite (2014) acerca das imagens da justiça. A experiência desenvolvida com o 

estudo sobre imagens docentes (LEITE; HYPOLITO; LOGUÉRCIO, 2008; 2010), bem como 

o desenvolvimento da pesquisa de pós-doutorado sobre Imagens, Justiça e Pedagogia 

Jurídica: elementos de análise para a pesquisa sobre o currículo (LEITE, 2011), 

desenvolvido com o apoio da Capes, junto ao Grupo de Pesquisas Justices, Images, Langues 

et Cultures – JILC, da Universidade Paris 8, Paris – França, permitiram verificar as 

potencialidades das imagens como fontes e do Método Documentário de Interpretação de 

imagens como importante metodologia de análise no campo da Educação e da Pedagogia 

Jurídica.  

Destacamos, ainda, os estudos desenvolvidos pelo mencionado Grupo JILC como 

muito pertinentes para a análise das imagens da justiça (VILLEZ, 2005; 2010; SÉCAIL, 

2010; AMBROISE-RENDU; SÉCAIL; VILLEZ, 2010; VILLEZ; SÉCAIL, 2010; 

GARAPON, 1994; 2000; 2001).  

Por sua vez, pesquisas efetivadas no campo da Pedagogia Jurídica e das imagens da 
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justiça no Brasil e em Angola (LEITE, 2005a; 2005b; 2014), registram que alunos formandos 

de cursos jurídicos, entre outros aspectos, identificam questões referentes ao currículo do 

curso e à pedagogia como fundamentais a serem superadas. Os estudos com mais de 

quatrocentas imagens produzidas por discentes localizados tanto no primeiro quanto no 

último semestres dos cursos trouxeram dados muito relevantes no que diz respeito às relações 

de poder e de saber (FOUCAULT, 2014) construídas nessas academias jurídicas. 

 

Interpretando imagens da justiça produzidas pelos docentes da UFPel - acervo da 

pesquisa. 

Conforme referido, apresentaremos, a seguir, exercício de interpretação de duas 

Imagens da Justiça, produzidas por docentes da Faculdade de Direito da UFPel e constantes 

do acervo da pesquisa (LEITE, 2014), através do Método Documentário de Interpretação.  

 

Análise da Figura 1: 

 

Figura 1 

Fonte: Projeto CNPQ “Imagens da Justiça, Representações Curriculares e Pedagogia Jurídica” 

 

Fase 1) No nível pré-iconográfico: 

Ao responder à pergunta “o quê?”, a qual norteia esta primeira fase da análise, 
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verificamos que o desenho foi produzido apenas na parte inferior, da metade para baixo, no 

sentido vertical, do espaço disponibilizado aos sujeitos da pesquisa para desenhar. 

Aparentemente, o desenho foi feito todo com giz de cera. Há presença de três cores 

no desenho: preto, azul e vermelho.  

Não há elementos textuais no desenho, mas apenas as figuras descritas a seguir.  

O desenho consiste, objetivamente, na figura de uma série de linhas horizontais, 

porém curvadas e na cor azul, paralelas entre si, num total de seis linhas. Sobrepondo-se a 

essas linhas, na parte inferior e à esquerda do observador, há, ainda, uma figura representativa 

de um ser humano, também apresentada na horizontal, como se estivesse deitada e na mesma 

direção das linhas antes descritas. Essa figura está toda na mesma cor, preta. Inferimos tratar-

se de uma representação humana, tendo em vista que são bem evidentes as linhas do desenho 

indicativas dos membros superiores e inferiores, além da cabeça. Cabe dizer, ainda, que além 

desses traços não há mais detalhes humanos como, por exemplo, cabelos, expressões do rosto 

e/ou vestimentas. Dessa forma, impossível definir o gênero da figura humana representada.  

Da linha que representa o braço direito da figura humana, saem também seis linhas, 

pontilhadas, em curva ascendente, na cor preta. Da mesma forma, também sai uma única linha 

pontilhada, horizontal, da parte que representa a cabeça dessa figura humana. Essa linha 

também é preta, assim como as demais, e segue na direção da esquerda para a direita até 

encostar sem atravessar, um retângulo vermelho, que está representado na diagonal 

ascendente à esquerda. Esse retângulo, em relação à figura humana, tem tamanho expressivo. 

A representação imagética foi produzida apenas da metade do espaço disponível na folha A4 

para o desenho, até embaixo, não ocupando, porém, todo o espaço até a margem inferior da 

folha, conforme já referimos.  

À exceção das linhas que são propositadamente pontilhadas e que já foram descritas, 

as demais linhas do desenho são todas contínuas e regulares. 

 

Fase 2) No nível iconográfico: 

 

Nesta fase, ainda respondemos à pergunta “o quê?”, mas procuramos identificar o 

produtor da imagem e as tipificações do senso comum em relação a esta. 

Na percepção do senso comum, é possível afirmar, a partir da cor e orientação das 

linhas horizontais, curvadas e paralelas entre si tratarem-se de elemento imagético 
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representativo de uma superfície líquida, a qual tanto pode ser um mar/lagoa/piscina etc.. 

No tocante à apresentação dos objetos cênicos e, em especial, quanto à organização 

das figuras entre si, no desenho, ou àquilo que se denomina coreografia cênica, podemos 

entender que a figura humana, que foi desenhada praticamente “dentro” da outra 

representação imagética de água (mar/piscina/lagoa) está afundada e/ou até mesmo, se 

afogando nesta água. Essa percepção vem inclusive, do fato de que as linhas curvas denotam 

ondas e agitação daquela água, que bem poderia ser um mar revolto.  

Ainda, a partir da análise das linhas tracejadas que partem do que seria o membro 

superior direito daquele ser humano, somado ao tracejado que parte da sua cabeça e que vai 

na direção do retângulo vermelho, parece-nos que as linhas tracejadas do braço direito, seriam 

indicativas de movimento, como se aquele indivíduo estivesse tentando deslocar-se/nadar. Da 

mesma forma, o tracejado que parte da cabeça, tanto poderia indicar bolhas de ar que saem da 

boca daquele ser humano, como um traçado de orientação e/ou direção a ser perseguida por 

aquele sujeito, na tentativa de sair da situação onde está, submerso naquela água.  

 

Fase 3) No nível iconológico/icônico: 

 

Nesta fase de análise vamos, finalmente, considerar o contexto da sua produção e 

tentarmos responder à pergunta “como?” 

Iniciamos, assim, nossa análise pela composição formal da imagem, a fim de 

compreender a relação entre os elementos que a compõem e percebemos, como já 

mencionamos na análise da 1ª fase, que o desenho foi construído na parte inferior da folha. 

Também observamos que não há a presença de elementos textuais e o desenho 

produzido se apresenta centralizado ao cabeçalho da folha padrão, disponibilizada aos 

docentes para produção de suas imagens, porém, disposto na parte inferior do espaço 

disponível para desenhar.  

O desenho apresenta ou pode ser dividido em três grupos de imagens. O primeiro 

consiste em uma figura similar a um mar/oceano com ondas. O segundo trata-se da imagem 

da figura humana, submersa neste oceano e o terceiro, finalmente, o retângulo vermelho na 

diagonal, em direção ao qual a figura humana está se dirigindo.  

Na análise da coreografia cênica, não resta dúvida do papel de destaque assumido 

pela figura humana e pelo retângulo vermelho, especialmente tendo em vista as cores eleitas 
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pelo produtor para esses elementos, as quais contrastam com a cor do que seria o mar. Além 

disso, essas duas figuras foram desenhadas sobrepostas ao desenho do que seria o mar.  

Não só as cores eleitas pelo produtor dão ensejo a esta interpretação como, 

especialmente, a desproporção entre os três grupos de figuras. Nesse sentido, cabe destacar 

que a figura humana é apenas um pouco maior que o retângulo, o qual é praticamente da 

mesma dimensão do que seria o ser humano.  

Consideramos, ainda e sobretudo, o fato de que a produtora/desenhista dessa imagem 

trata-se de uma professora, mulher, branca, com experiência de seis anos de magistério e que, 

à época do desenho, lecionava uma disciplina de conteúdo prático. 

Somado a isso, no contexto da produção da imagem em análise, temos que levar em 

conta as perguntas ou provocações/motivações feitas a essa produtora, por ocasião da 

elaboração do seu desenho, que foram, justamente, a de que manifestasse uma imagem 

representativa da justiça para ela e explicasse o significado do desenho produzido, bem como 

indicasse que palavras teria para expressar ou descrever o desenho que fez.  

Assim, considerando todos os aspectos descritos, nas fases anteriores desta análise, e, 

agora, as respostas que a produtora apresentou, no verso do seu desenho, quando explicou que 

esse significava a justiça inacessível e usou a sentença “Afogamento, mas com possibilidade 

de salvação (tábua)” nos parece evidenciado, finalmente, que o retângulo vermelho 

representa esta tábua de salvação, para aquele indivíduo que está se afogando. 

Nesse sentido, poderíamos entender que para a produtora desta imagem, aquele mar 

revolto onde o indivíduo se afoga são os problemas e/ou demandas, mas o indivíduo consegue 

se salvar do afogamento, quando acessa a tábua de salvação, a qual, nesse contexto analisado, 

representa a própria justiça para aquela professora. 

Podemos concluir, desse modo, que embora o tom negativo que expressou nas suas 

palavras, ao descrever seu desenho, quando compreendeu a justiça inacessível, a produtora 

também ressaltou a possibilidade de salvação quando se dá o efetivo acesso à justiça, o que 

denota esperança e positividade, na sua representação imagética. 
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Análise da Figura 2: 

 

Figura 2 

Fonte: Projeto CNPQ “Imagens da Justiça, Representações Curriculares e Pedagogia Jurídica” 

 

Fase 1) Nível pré-iconográfico: 

 

Verificamos, inicialmente, que o produtor optou por usar exclusivamente a parte 

superior do espaço destinado ao desenho, na folha, o que correspondeu a aproximadamente 

apenas 1/3 do total deste espaço. 

Também observamos que não há a presença de elementos textuais no desenho e que 

esse se apresenta centralizado ao cabeçalho da folha padrão, disponibilizada aos docentes para 

produção de suas imagens. 

A figura desenhada apresenta três grupos distintos de imagens. 

Nem todo o desenho foi produzido na mesma cor, pois o produtor usou quatro cores 

diferentes na sua representação, quais sejam: verde, azul, vermelho e cinza.  

Com exceção da cor cinza, acreditamos que as demais cores parecem ter sido 

produzidas com lápis de cor. A cor cinza, por sua vez, parece ter sido feita com lápis preto de 

grafite. 

Considerando os três grupos distintos de desenhos apresentados pelo produtor, 
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passamos a descrição, objetiva, de cada um deles: 

Logo à esquerda de quem observa toda a imagem, constituindo o 1º grupo, 

verificamos a presença de uma espécie de teia, mapa, rede ou malha formada por linhas 

contínuas e onduladas, de espessura bem fina, na cor verde. Esse grupo imagético está 

desenhado rente à margem esquerda do espaço disponível ao desenho. Essa malha formada 

pelas linhas tem entre os seus espaços e/ou tramas, no cruzamento das linhas, um ponto, 

redondo, bem marcado, na cor verde também, mas com um traçado bem mais intensificado 

que o das próprias linhas. Entre os espaços formados nesta malha, os quais são seis fechados, 

de formatos irregulares e tamanhos diferentes, quatro têm outros desenhos no seu interior, 

quais sejam: pequenos corações, em número de dois, na cor vermelha, além de dois pequenos 

livros abertos, na cor azul. Havendo, assim, dois espaços desta malha que estão vazios. 

Frisamos que entendemos o objeto azul como sendo um livro, tendo em vista o 

formato em que foi desenhado, somado, ainda, ao fato de que esses pequenos desenhos, na 

forma de retângulos divididos ao meio, têm, em cada uma das suas metades, uma série de 

duas linhas horizontais, paralelas entre si, indicativas de texto. 

Nas extremidades superior e inferior desta malha, há cinco linhas que estão soltas, 

sem conexão a nenhuma outra malha e/ou linha. 

No tangente ao 2º grupo, representado logo à direita do anterior, verificamos a 

presença de uma linha contínua na horizontal, mas ondulada, de traçado fino e pouca 

intensidade, sobre a qual, de forma centralizada, está representada a imagem de uma balança. 

Tanto a linha de baixo como a própria balança estão desenhadas de forma monocromática, na 

cor cinza, feita de lápis de grafite. O traçado da balança é mais intenso e mais grosso que o da 

sua linha de base. Essa balança tem dois pratos e, aparentemente, está equilibrada, pois seus 

braços, que sustentam os pratos, estão na horizontal. Ainda, cabe dizer que na parte inferior ao 

fiel da balança sobrepondo-se à linha de base, o produtor reforçou o traçado, talvez na 

intenção de desenhar uma base/pé para essa. 

No 3º grupo, situado à direita do 2º grupo, há uma outra rede ou malha, muito similar 

à do grupo 1, formada por linhas contínuas e onduladas, de espessura bem fina, na cor verde. 

Esse grupo imagético está desenhado rente à margem direita do espaço disponível ao desenho. 

Essa malha formada pelas linhas tem entre os seus espaços e/ou tramas, no cruzamento das 

linhas, um ponto, redondo, bem marcado, na cor verde também, mas com um traçado bem 

mais intensificado que o das próprias linhas. Entre os espaços formados desta malha, os quais 
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são seis, fechados, de formatos irregulares e tamanhos diferentes, três têm outros desenhos no 

seu interior, quais sejam: pequenos corações, em número de dois, na cor vermelha, além de 

dois pequenos livros abertos, na cor azul. Portanto, há mais três espaços desta malha que estão 

vazios. Porém, nesta segunda malha, diferente do que passou no desenho do grupo 1, em um 

dos espaços estão presentes conjuntamente a figura do coração e do livro. 

Diferentemente do que ocorre no grupo 2, onde há uma linha que serve de base ao 

desenho, nos grupos 1 e 3 não há base alguma, de forma que esses desenhos estão “soltos” na 

figura. 

 

Fase 2) Nível iconográfico: 

 

No tocante à apresentação dos objetos cênicos e, em especial, quanto à organização 

das figuras entre si, no desenho, ou àquilo que se denomina coreografia cênica, podemos 

entender que todos os três grupos estão alinhados na horizontal e no mesmo plano. 

No tocante à proporção do desenho entre os três grupos de imagens, entendemos que 

há um destaque e/ou prevalência para o grupo 2 (dois), que é o da balança. Esse destaque 

ocorre não só porque essa está numa cor diferenciada aos outros dois grupos imagéticos, mas, 

especialmente, por conta do tamanho e centralização que ela assume na composição total da 

imagem. 

Na percepção do senso comum, podemos afirmar que a balança é um ícone da Justiça 

e/ou Poder Judiciário, assim como os grupos 1(um) e 3(três) poderiam ser tanto um mapa, 

uma rede como uma colcha de retalhos. 

Destacamos, mais uma vez, a desproporção entre os tamanhos dos grupos de objetos 

desenhados, pois, por exemplo, se comparamos a figura da balança com o do livro esse é 

expressivamente menor do que aquela. 

 

Fase 3) Nível iconológico/icônico: 

 

Iniciando esta fase da análise pela composição formal da imagem, a fim de 

compreender a relação entre os elementos que a compõem, percebemos, conforme já 

destacamos na fase um, que o desenho foi todo construído na parte superior da folha. 

Como também já mencionamos, o desenho apresenta ou pode ser dividido em 3 
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(três) grupos de imagens, os quais já foram objetivamente descritos na fase um. 

Na análise da coreografia cênica, entendemos possível perceber papel de destaque 

assumido pelo grupo 2, a balança, conforme já dissemos na fase dois de nossa análise.  

Agora, nesta fase três da análise vamos, finalmente, considerar o contexto da sua 

produção e tentarmos responder à pergunta “como?”. Partimos do fato de que o 

produtor/desenhista dessa imagem se trata de um professor, homem, branco, com experiência 

de 5 (cinco) anos de magistério e que, à época do desenho, lecionava uma disciplina de 

conteúdo prático. 

Somado a isso, no contexto da produção da imagem em análise, temos que levar em 

conta as perguntas ou provocações/motivações feitas a esse produtor, por ocasião da 

elaboração do desenho, que foram, justamente, a de que manifestasse uma imagem 

representativa da justiça para ele e explicasse o significado do desenho produzido, além de 

indicar que palavras teria para expressar ou descrever o desenho que fez.  

Assim, considerando todos os aspectos descritos nas fases anteriores desta análise e, 

agora, as respostas que o produtor apresentou, no verso do seu desenho, quando explicou que: 

“justiça em meio à complexidade/realidade, a qual inclui/convive com 

emoção/sentimentos/razão/racionalidade”.  

Como palavras representativas do seu desenho, esse produtor elencou: equilíbrio, 

ponderação, reflexão e reconhecimento. 

Logo, nos parece evidenciado, de todo o contexto somado às descrições das fases 

anteriores, que para esse professor, a justiça está, de fato, dentro ou entre o contexto social 

que é complexo, tanto que foi representado por uma malha irregular e ramificada. Ademais, 

para o produtor, nessa malha, representativa da sociedade e onde a justiça está presente, há 

um equilíbrio entre razão, representada pelos livros e emoção, pelos corações.  

A balança, por sua vez, representa a própria justiça que está no meio dessa teia de 

complexidades. 

Entendemos, por derradeiro, que esse produtor vê a justiça sob o aspecto positivo, na 

medida em que a representa através de uma balança em equilíbrio e, portanto, que se mantém 

nessa posição e consegue harmonizar as diversas forças em conflito nessa sociedade 

complexa. 
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Considerações Finais 

 

O desenvolvimento da investigação em curso, por meio da metodologia de análise 

das imagens através do Método Documentário de Interpretação, tem se mostrado como 

produtivo para atender às questões de pesquisa propostas em nossas investigações em curso. 

Como apontado, o campo da Pedagogia Jurídica é imagético.  

Tal percepção é compartilhada – e estudada – pelas/os investigadoras/es referida/os 

neste estudo, especialmente no que diz respeito à percepção que as/os docentes de cursos 

jurídicos têm da justiça.  

Os resultados desses estudos indicam a importância de discussões acerca do currículo 

nas academias de Direito. Enfim, trabalhar com esta metodologia de análise, acreditamos nós, 

é iluminar e elevar as imagens à categoria de fontes legítimas e potentes, capazes de muito 

revelar sobre o campo de investigação do currículo e da Pedagogia Jurídica.  
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