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Resumo: As imagens, durante muito tempo, foram preteridas, em relação aos documentos 

escritos, nas pesquisas da área de Ciências Humanas. Este fato ocorreu, principalmente, pela 

busca de legitimidade científica, associada prioritariamente ao formato textual. Contudo, 

constata-se que as imagens expressam pensamentos, sentimentos, visões de mundo, 

entendimentos acerca de uma determinada circunstância ou percurso. Assim, considerando o 

currículo como projeto formativo e como prática de significação, entendemos que a análise de 

imagens produzidas no contexto de um curso de graduação pode contribuir com elementos 

para o estudo do respectivo currículo. Conflui para este trabalho, ainda, o reconhecimento de 

novos contextos de aprendizagem, tais como, a mídia, as comunicações de massa, entre 

outras, que demandam novas metodologias e propostas formativas. Destarte, neste artigo, 

desenvolvido a partir de investigação de abordagem qualitativa, focalizamos duas imagens da 

justiça, produzidas por professores universitários, que atuam em Cursos de Direito de duas 

universidades do sul do Brasil. A análise das imagens foi realizada com base no Método 

Documentário de Interpretação, de autoria de Karl Mannheim, com a atualização relevante 

promovida nos anos oitenta do século vinte, pelo sociólogo Ralf Bohnsack, de modo a 

conformá-lo como uma importante ferramenta de análise de imagens na pesquisa qualitativa. 

Importa registrar que este trabalho se insere em estudos desenvolvidos em uma pesquisa mais 

abrangente, financiada pelo CNPq, intitulada “Imagens da Justiça, Representações 

curriculares e Pedagogia Jurídica”. Tal como neste texto, essa investigação prevê a análise de 

produções imagéticas de docentes de Cursos jurídicos, na perspectiva de compreensão de 

currículos das cinco faculdades de Direito participantes da pesquisa. No presente trabalho, 

tendo em conta as contribuições de Ralf Bohnsack, são desenvolvidos três níveis de 

interpretação das imagens em apreço: pré-iconográfico, iconográfico e iconológico, além de 

uma etapa comparativa. Observa-se, em uma das imagens analisadas, representações de 

pessoas organizadas em seus contextos, sob uma única legislação para todas. Na outra 

imagem, identifica-se a ideia de uma justiça corrupta e soberana sobre a população; uma 

justiça mórbida, pesada e desatualizada, que prejudica a sociedade. Em comum, nas duas 

imagens, identifica-se uma visão típica da justiça institucional, apoiada no direito positivo. Os 

resultados do trabalho ressaltam a potencia da metodologia adotada e suscitam o debate sobre 

o currículo no contexto dos cursos em foco, na perspectiva de repensar o ensino jurídico 

contemporâneo. 
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No presente texto, apresentamos resultados de um exercício de interpretação de 

imagens da justiça. Para tal análise, nos propusemos a investigar duas imagens da justiça, 

produzidas por professores universitários de Cursos de Direito, que atuam em duas 

universidades do sul do Brasil, e sua relação com os currículos dos cursos. Desse modo, 

apresentamos algumas considerações sobre o Método Documentário de Interpretação de 

Imagens, desenvolvido por Ralf Bohnsack, como uma importante ferramenta para análise de 

currículos em pesquisas qualitativas. Importa registrar que este trabalho se insere em estudos 

desenvolvidos em uma pesquisa mais abrangente, financiada pelo CNPq, intitulada “Imagens 

da Justiça, Representações curriculares e Pedagogia Jurídica”. Tal como neste texto, essa 

investigação prevê a análise de produções imagéticas de docentes de Cursos jurídicos, na 

perspectiva de compreensão de currículos das cinco faculdades de Direito participantes da 

pesquisa.  

No que se refere aos estudos no campo da pedagogia jurídica, destacamos que a 

educação jurídica ocorre: 

 

Mediante o ensino e a aprendizagem dos princípios, das normas, dos institutos e dos 

procedimentos jurídicos de caráter oficial ou não, dos significados criados por seus 

conteúdos e aplicações, pelas formas de regulação produzidas, mediante processos 

interativos desenvolvidos por pessoas e instituições em tempos e espaços 

determinados (LEITE, 2003, p. 14). 
 

Este artigo tem como objetivo ressaltar a potência do Método Documentário de 

Interpretação, como metodologia nas pesquisas qualitativas, e sua utilização para análise de 

imagens. Além disso, suscitar o debate sobre a análise imagética como elemento de estudo do 

currículo, no contexto dos cursos de Direito focalizados, na perspectiva de repensar o ensino 

jurídico contemporâneo.   

O método documentário de interpretação, de Ralf Bohnsack, tem origem a partir do 

“[...] acesso metodológico à compreensão preconceptual ou 'ateórica' [...] introduzido, nos 

anos 1920, pela iconologia de Erwin Panofsky e pelo seu contemporâneo Karl Mannheim” 

(BOHNSACK, 2007, p.311). 

Na proposta de Panofsky (2011), as análises de imagens são desenvolvidas em três 

níveis interpretativos. Com base na teorização deste autor, Leite (2014, p. 23) observa: 

 

O nível pré-iconográfico, que visa aclarar o significado natural de uma obra, 

circunscreve-se ao mundo dos motivos, como objetos e eventos, representados por 

linhas, cores e volumes. Nesta etapa, o investigador tem por base, principalmente, 

sua experiência prática; o nível iconográfico, cujo foco é o significado convencional 

da obra, exige o tratamento com imagens, estórias e alegorias, implicando a 

familiaridade com temas e conceitos transmitidos por fontes literárias; e o nível 

iconológico, que tem por base seu conteúdo ou sentido imanente, envolve o 



entendimento dos princípios básicos que orientam a seleção e apresentação de 

motivos, a produção e interpretação de imagens, estórias e alegorias.  

 

Na primeira fase, a imagem é analisada no nível pré-iconográfico e, a partir do 

previsto no método documentário de interpretação, é necessário responder à pergunta “o 

quê?”. 

Na segunda fase, ocorre a análise da imagem no nível iconográfico, momento no qual 

procura-se também identificar as tipificações do senso comum e responder à pergunta “o 

quê?”  

Finalmente, na terceira e última fase, desenvolve-se a análise da imagem no nível 

iconológico/icônico, em que se busca identificar o produtor da imagem e se considera o 

contexto da sua produção (NEVES; LEITE, 2017). Busca-se, ainda, responder à pergunta 

“como?” 

As pesquisas sobre a análise de imagens podem possibilitar reflexões e uma melhor 

compreensão sobre as formas de representação das mesmas, visto que vivemos, na 

contemporaneidade, rodeados por artefatos visuais e imagens e estes se propagam por 

diversos e diferentes meios; dentre eles, os anúncios de publicidade e propaganda, a mídia 

televisiva, os sites e redes sociais da Internet, entre outros.  

Segundo Fischmann e Sales (2014, p. 424), muitas atividades e eventos do cotidiano, 

tais como usar Internet, 

 

assistir a filmes e a programas de televisão, participar de videoconferência e até 

mesmo contemplar vitrines, se transformaram em experiências-chave da “cultura 

visual” da modernidade urbana. As sociedades contemporâneas demandam a 

capacidade de compreender e seguir regras implícitas da cultura visual, as quais são 

desenvolvidas por meio de múltiplas, heterogêneas e, frequentemente, efêmeras 

imagens. 

 

As imagens são utilizadas como formas de representação de nossas maneiras de ser e 

estar no mundo e são carregadas de símbolos, signos e informações, os quais requerem 

interpretações e atribuições de significados. 

No entanto, as imagens, durante muito tempo, foram preteridas, em relação aos 

documentos escritos, nas pesquisas da área de Ciências Humanas. Este fato ocorreu, 

principalmente, pela busca de legitimidade científica, associada prioritariamente ao formato 

textual (WELLER; BASSALO, 2011). Consideramos que as pesquisas com utilização de 

imagens na educação, proporcionalmente, ainda representam quantidade pouco expressiva, 

em face da vasta publicação no campo e da potência do método (SILVA et al., 2015). 

Contudo, constata-se que as imagens expressam pensamentos, sentimentos, visões de mundo, 

entendimentos acerca de uma determinada circunstância ou percurso.  



Diferente do que aconteceu no âmbito das pesquisas científicas, no ambiente social e 

cultural, as fontes imagéticas sempre estiveram presentes, compondo a expressão humana. Ao 

imaginar um determinado objeto, diferentes significados podem emergir; ao analisar uma 

fotografia, variados sentimentos e visões de mundo podem vir à tona; um filme pode anunciar 

ou denunciar algo e nosso entendimento pode vir a ser questionado; da mesma forma que, 

num desenho, podemos ter representados aspectos pessoais, como também diferentes 

processos formativos.  

Assim, considerando o currículo como projeto formativo e como prática de 

significação, entendemos que a análise de imagens produzidas no contexto de um curso de 

graduação pode contribuir com elementos para o estudo do respectivo currículo. 

A utilização do currículo como objeto de pesquisa e estudo, surgiu nos Estados 

Unidos, nos anos vinte do século passado. Naquele momento, o currículo era entendido como 

um processo racional, com resultados educativos especificados, calculados e criteriosamente 

medidos, cuja inspiração é a “administração científica”, de Taylor. Foi com a publicação do 

livro The curriculum, de Bobbitt, que essa concepção teve sua plena expressão. A partir dessa 

compreensão o que era considerado como sendo o “currículo” tornou-se real (SILVA, 2017).  

Desde então, teorias de currículo começaram a ser propostas, numa tentativa de 

descrever a realidade da escola e seu funcionamento, conforme diferentes concepções de 

currículo. Ao distingui-las, Silva (2017) ressalta as relações de poder como elemento de sua 

análise, identificando três grandes vertentes, teorias de currículo tradicionais, teorias críticas e 

pós-críticas. As teorias tradicionais preocupam-se mais com as questões técnicas, de 

organização do currículo, pois pretendem ser neutras, desinteressadas e científicas, não 

questionando os conhecimentos e saberes que compõem o currículo. Já para as teorias críticas 

e pós críticas nenhuma teoria é neutra, portanto questionam a escolha de um conhecimento em 

detrimento de outro.   Para o autor, o que separa as teorias tradicionais das críticas e pós-

críticas, são as relações de poder (SILVA, 2017). Consideramos que relações de poder, ora 

em concordância, ora em disputa, estão no campo do conhecimento jurídico, bem como em 

outros, nas esferas curriculares (LEITE; DIAS, 2012). 

É importante ressaltar, ademais, que conflui para este trabalho, ainda, o 

reconhecimento de novos contextos de aprendizagem, tais como, os desencadeados a partir da 

mídia, das comunicações de massa, entre outras, que demandam novas metodologias de 

análise e propostas formativas. 

Dessa forma, estruturamos nosso trabalho em três partes.  Na primeira parte do texto, 

discutimos a utilização de imagens na pesquisa qualitativa. A seguir, abordamos a análise das 

imagens da justiça selecionadas para esse artigo, conforme a metodologia estudada. Ao final, 



apresentamos as considerações finais, tendo em conta as imagens estudadas e os propósitos 

deste artigo.  

 

 

 

Discussão teórica 

 

As imagens anunciam pensamentos, produzem sentimentos, anunciam ou denunciam 

visões de mundo, expressam entendimentos sobre determinada circunstância ou percurso. A 

imagem é universal, ela atinge diversos povos e culturas, ainda que a representação da 

linguagem escrita não seja comum. Mesmo com o surgimento da escrita, o visual não foi 

colocado de lado, no âmbito dos grupos sociais e culturais e seguiu como fonte de 

representação de diferentes grupos. Fato contrário ocorreu no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais, pois com o advento da escrita, as imagens foram desprezadas durante muito tempo.  

A busca pela validade científica, bem como, o reconhecimento por cânones 

tradicionais da linguagem escrita, fizeram com que as imagens fossem preteridas, nas 

pesquisas da área de Ciências Humanas (WELLER; BASSALO, 2011). As metodologias 

qualitativas foram confiscadas pela chamada “reviravolta linguística” que, na busca pela 

relevância científica, marginalizaram a utilização das imagens (BOHNSACK, 2007).  

Conforme Knauss (2006), desde a década de 50, houve uma reviravolta no lugar da 

imagem para compreensão da cultura. Conforme o autor, o filósofo Richard Rorty lançou o 

termo linguistic turn – virada linguística – que promove uma ressignificação da linguagem. 

No entanto, esse modelo de pesquisa científica, com forte viés positivista, não correspondia as 

necessidades das pesquisas, especialmente, as das áreas da antropologia e das artes. “Hoje, o 

uso documental da imagem “artística”, como vetor para não só produzir História, mas também 

voltado para a elucidação de sua própria historicidade, é fato corrente, embora não dominante, 

na História da Arte” (MENESES, 2003, pág. 16). 

A Antropologia, depois da História da Arte, passa a utilizar os desenhos, as 

fotografias, os filmes e os vídeos para construção dos fatos sociais. Essa aproximação se 

funde com a inclusão da Antropologia como uma disciplina científica e, aproximadamente, 

com o início da fotografia. Ainda que, primeiramente, essa utilização das imagens estivesse 

ligada a uma premissa positivista de não intervenção no objeto, ou seja, a observação deveria 

ser rigorosa e neutra. Desse modo, desde a década de 1960, o visual passa a ser reconhecido 

como uma dimensão da cultura (MENESES, 2003). 

 



Esse envolvimento contemporâneo com a interrogação sobre a imagem resultou na 

construção do novo campo interdisciplinar de pesquisa que tem como objeto de 

investigação a cultura visual. Este campo, também chamado de estudos visuais, 

institucionalizou-se a partir dos Estados Unidos nos anos 90, no final do século XX 

(KNAUSS, 2006, pág. 102).  

 

Inspirado no termo linguist turn, W. J. T. Mitchell cunhou nos anos 90, nos EUA, a 

expressão pictorial turn para iniciar a discussão teórica sobre a utilização de imagens. A 

virada pictórica também envolve o autor Martin Jay, que destaca a experiência visual e o 

modo de ver como paradigmas da época. Promove o figurado como representação visual, que 

recusa o modelo de leitura de textos e ressaltando um modo de análise próprio, os modos de 

ver e a experiência visual dos “spectatorship” – sujeitos/espectadores –, o que exige um 

reposicionamento das imagens, revalorizando o estudo da percepção, dando abertura ao 

campo para interpretações históricas e culturais. Nesse aspecto, trata- se de admitir a questão 

cultural da visualidade, não dada como possuidora de um único significado, mas sendo 

consideradas as questões históricas e contextuais de produção da imagem. A contribuição do 

trabalho de Martin Jay é que ele substitui o termo picturial turn pelo termo visual turn, ou 

virada visual, valorizando a visualização em contraponto com o pictórico. No entanto, é com 

Margareth Dikovitskaya, ao discutir as denominações anteriores e defendendo a aproximação 

dos estudos visuais com os estudos culturais, que o termo cultural turn – virada cultural – é 

cunhado (KNAUSS, 2006). A imagem então passa a ser considerada um artefato cultural. 

Neste sentido, analisar imagens integradas ao seu contexto de produção, ou seja, 

propondo a reconstrução das mesmas, é o caminho metodológico proposto pelo método 

documentário. As imagens aqui são entendidas como referências a serem seguidas, modelos 

de ação e de pensamento, conforme o contexto a que fazem parte. As fontes imagéticas são, 

dessa forma, construídas pela realidade social, bem como pelo entendimento de determinado 

imaginário (LIEBEL, 2011).  

Através dessa concepção dual das imagens, Bohnsack explicita a diferenciação entre 

buscar uma compreensão sobre a imagem e através da imagem. Na análise sobre a imagem 

estariam incluídos os elementos textuais ou verbais a seu respeito. Já na compreensão através 

da imagem, estaria uma interpretação subjetiva, ainda tácita, constituída e produzida pela 

realidade social (BOHNSACK, 2007). 

Assim, considerando o currículo como uma construção social, que privilegia certos 

modelos curriculares (e não outros), que seleciona determinados conhecimentos, que possui 

uma determinada sequência de ensino e, sobretudo, que envolve relações de poder, a análise 

dos signos e significados que decorrem do currículo mostra-se como uma questão central. 

Importa também, analisar as práticas pedagógicas que decorrem desses currículos, bem como 



o reconhecimento de novos contextos de aprendizagem, tais como, a mídia, as comunicações 

de massa, entre outras, que demandam novas metodologias de investigação e propostas 

formativas. 

 

Análise das imagens da justiça e o método documentário de interpretação 

 

Conforme mencionado, apresentaremos, a seguir, o exercício de Interpretação de duas 

Imagens da Justiça, produzidas por docentes de dois Cursos de Direito, de Universidades do 

Sul do Brasil. 

 

Análise da Figura 1:  

 

FIGURA 1 

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

 

Fase 1 – Nível pré-iconográfico: 

 

Ao responder a pergunta “o quê?”, percebemos um grande círculo, que se encontra no 

centro da folha, e dentro do mesmo, na parte inferior, há um triângulo. Os dois elementos 

foram desenhados na cor azul, aparentemente com giz de cera. No topo do triângulo, inicia-se 

uma linha reta vertical e, ao término da mesma, inicia-se uma linha reta horizontal.  



Dessa linha horizontal “desce” uma pequena linha vertical, que, à direita da figura, 

apresenta um quadrado azul. Este quadrado contém em seu interior, oito retângulos, também 

grafados em cor azul. Um destes retângulos, que se encontra na parte superior esquerda, não 

apresenta conexão com os outros sete retângulos. Dentro do mesmo, há um pequeno círculo, 

ligado a uma linha vertical e duas horizontais, sendo que uma dessas linhas horizontais, a 

inferior é mais espessa. No total, podemos perceber oito desenhos iguais a esse, cada um 

dentro de um dos oito retângulos. Estes desenhos sugerem figuras humanas. 

Quatro destes retângulos apresentam bordas amarelas; dois apresentam bordas 

vermelhas; um apresenta bordas cor de rosa e um apresenta bordas apenas na cor azul. 

Em média, os elementos, no interior dos oito retângulos, apresentam aproximadamente 

o mesmo tamanho. 

Do lado esquerdo, da linha horizontal, desce uma pequena linha vertical que se liga a 

um quadrado, na cor azul. No interior deste quadrado há um outro, que possui uma linha 

vertical localizada bem ao centro, apesar de não ser contínua. De ambos os lados desta linha, 

há seis pequenas linhas onduladas. Ao lado esquerdo da primeira e quarta linhas, em ambos os 

lados, há um ponto. 

 

Fase 2 – Nível Iconográfico: 

 

Nesta fase ainda respondemos a pergunta “o que?”, mas procuramos identificar as 

tipificações do senso comum em relação à imagem. 

É possível perceber um grande círculo com uma balança no centro de seu interior. De 

um lado da balança encontram-se oito pessoas, cada uma em uma “divisória”. As pessoas não 

apresentam nenhuma expressão nos rostos, ou melhor, não apresentam olhos, nariz e boca, 

apenas corpo e cabeça. Também não apresentam identificações de gênero. 

 Do outro lado da balança, há uma representação de livro aberto, com linhas escritas e 

divisões de parágrafos (parecendo descrições de itens, dois de cada lado do livro). 

A balança encontra-se em equilíbrio. A figura em si, parece demonstrar uma legislação 

única e pessoas em diferentes contextos. 

 

Fase 3 – Nível Iconológico∕ Icônico: 

 

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

responder à pergunta “como?”. 



As pessoas e a legislação estão em equilíbrio na balança. As pessoas, embora 

próximas, estão cada uma dentro do seu espaço, limitado e individual. Algumas apresentam 

limites em comum, outras estão mais isoladas. 

A lei parece maior que as pessoas. Há relação entre a lei, o que existe na legislação, o 

direito positivo e as pessoas organizadas em seus diferentes contextos. 

O símbolo central é a balança, um dos mais tradicionais em representações sobre a 

Justiça.  

No verso do desenho, o autor da imagem descreve que a “Justiça é respeito é cíclica 

[...] há uma representação de balança equilibrando a legislação e a sociedade em suas 

múltiplas formas de relacionamentos [...] As figuras estão inseridas em um círculo que 

representa movimento”. 

 

Análise da Figura 2: 

 

FIGURA 2 

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

 

Fase 1 – Nível pré-iconográfico: 

 



Ao analisar a imagem, verificamos que no lado esquerdo da folha aparece um 

retângulo no sentido vertical e, no interior do mesmo, na parte inferior, aparece um retângulo 

menor, com uma linha contínua ao centro, dividindo-o ao meio. 

Em cada metade aparecem outros dois retângulos compostos por linhas “deformadas”. 

Ainda, abaixo do retângulo dividido, aparecem duas linhas onduladas em diagonal, cada uma 

delas em um canto inferior do retângulo, chegando, essas duas linhas ao final inferior da 

folha. 

Acima deste retângulo dividido, aparecem seis retângulos menores, compostos por 

linhas descontínuas. 

No topo do retângulo maior (o que compõem os outros retângulos em seu interior), 

aparecem dois retângulos, um em cada extremidade; o que está à esquerda é um pouco maior 

que o que está à direita. Dentro de cada um deles aparece um retângulo menor e acima de 

cada um aparecem duas linhas horizontais e, mais ao topo, uma linha quebrada. 

Ao centro da folha, encontra-se uma figura humana e, na mão esquerda desta, uma 

forma quadrada não bem definida; acima desta forma aparecem três formas retangulares, 

sendo que as linhas destas estão curvas. Dentro de cada uma destas três formas aparecem as 

letras “S”, com dois pequenos traços em cima, na vertical. 

Acima dos três retângulos, e nas extremidades da forma quadrada maior, encontra-se 

uma linha curva para baixo. 

Na mão direita da figura humana, aparece uma forma que sugere a letra “T”, e em 

cada extremidade do “T”, pequenas linhas. 

A figura humana central aparece de frente para o espectador. O corpo é composto de 

algumas linhas curvas, uma maior, sugerindo uma barriga e duas acima desta, uma à direita e 

outra à esquerda, sugerindo peitos. Acima de cada uma destas linhas curvas, aparece um 

ponto. No rosto encontra-se uma linha curva, que sugere uma boca e acima desta, do lado 

direito, uma linha ondulada, sugerindo uma parte de um bigode; mais acima, dois traços que 

formam um ângulo agudo, sugerindo um nariz e dois pontos, um à esquerda, e um à direita, 

sugerindo os olhos. Acima da cabeça desta figura humana, vê-se do lado esquerdo, uma linha 

ondulada, que sugere ser cabelo e acima deste e da cabeça aparece uma forma, que sugere um 

trapézio, que contém acima uma linha quebrada (zig-zag) com seis “pontas” e em cada uma 

delas, um círculo. 

À direita da folha, aparece uma figura humana menor. Nesta figura, aparecem 

pequenos círculos em cada um dos pulsos. A mesma encontra-se de lado. Em seu rosto 

aparece um ponto que sugere um olho e uma linha quebrada que sugere a boca. No corpo 



aparecem três pequenas linhas onduladas sugerindo costelas e mais abaixo um ponto, que 

sugere uma barriga. 

Cabe ainda destacar que o desenho foi produzido, em sua totalidade, com caneta 

esferográfica de cor azul. 

 

Fase 2 – Nível Iconográfico: 

 

O desenho sugere um castelo, pois apresenta uma construção de um “prédio” e, no 

topo do mesmo, duas torres. 

A figura humana central é obesa e demonstra poder; possui uma coroa na cabeça e 

parece estar feliz. Apresenta superioridade em relação à outra figura humana, que está à 

direita da folha.  A figura da direita se apresenta triste e debilitada, com um corpo pequeno e 

mãos algemadas.  

A figura humana central sugere os dois gêneros: masculino e feminino. No lado 

esquerdo do rosto, sugere uma figura feminina, pois apresenta um cabelo comprido e isto 

contrasta com o lado direito do rosto, que apresenta um bigode entre o nariz e a boca. 

Na mão esquerda, que sugere ser de uma figura feminina, encontra-se uma bolsa de 

dinheiro; e na mão direita, lado que sugere ser masculino, há um martelo da Justiça 

Americana. 

É provável que a figura humana menor, represente o povo. 

 

Fase 3 – Nível Iconológico∕ Icônico: 

 

Percebemos que a imagem apresenta uma ideia de Justiça corrupta e soberana sobre a 

população. A população aparece representada por uma figura sem possibilidades de ação e a 

ideia de Justiça é de uma justiça mórbida, pesada que e desatualizada, que até prejudica a 

sociedade. 

Nossas ideias corroboraram com a descrição do autor da imagem que diz que a Justiça 

“apresenta um corpo flácido, masculino ou feminino, mas rico e opulento, contrastando com 

um corpo esquálido, que se submete à “nobreza” e suas formas de controle (direito)”. 

Ao tratar das duas imagens, a partir de uma análise comparativa, identificamos uma 

visão típica da justiça institucional, apoiada no direito positivo. 

 

Considerações finais 

 



O Método Documentário de Interpretação, como metodologia de análise de imagens, 

nas pesquisas qualitativas, tem se mostrado como uma potente ferramenta para análise de 

currículos. Além disso, o resultado desse estudo contribuiu para suscitar o debate sobre o 

currículo no contexto dos cursos de Direito, na perspectiva de repensar o ensino jurídico 

contemporâneo.   
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