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Resumen 
En esta comunicación se presenta los resultados preliminares de un estudio empírico 
realizado con estudiantes en un curso de derecho en el sudoeste de Francia, invitados a 
expresar a través de imágenes sus impresiones de lo que es justicia. Los dibujos 
realizados por ellos, analizados mediante el método documentario, dan soporte a las 
observaciones de las relaciones de poder y saber que permean la educación jurídica 
moderna en la construcción de cuerpos y subjetividades. Se puede observar el 
predominio de puntos de vista positivista y legalistas, combinados con las expectativas 
de logro de la igualdad legal.   
 
Resumo 
Apresenta-se resultados preliminares acerca de pesquisa empírica realizada com 
estudantes em um curso de direito no sudoeste da França, convidados a exprimir por 
meio de imagens suas percepções do que é justiça. Os desenhos por eles produzidos, 
analisados por meio do método documentário, dão suporte para observações de 
relações de poder e de saber que perpassam o ensino jurídico moderno, em sua 
construção de corpos e subjetividades. Percebe-se a predominância de visões 
positivistas e legalistas, aliadas a expectativas da concretização da igualdade jurídica. 
 

Introducción 
Apresenta-se parte dos resultados de estudo inspirado em uma experiência 

desenvolvida em faculdades de direito do sul do Brasil denominada “Imagens da 

Justiça, Currículo e Pedagogia Jurídica”. Sua efetivação ocorreu no final de 2014 e 

início de 2015, em um curso de direito do sudoeste francês, fruto de articulações entre 

pesquisadoras do Brasil e da França interessadas na educação e pesquisa jurídicas. 

Com apoio em contribuições foucaultianas e no método documentário, propiciou-se 

um conjunto de análises que proporcionam elementos que contribuem para 

renovação pedagógica de cursos de direito. O objetivo da comunicação, assim, é o de 

examinar imagens da justiça produzidas por tais estudantes, como elemento de análise 

dos respectivos currículo e pedagogias jurídicas. 

 

Marco teórico 
1. Ensino Jurídico Moderno e construção de verdades 
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O ensino jurídico, de forma geral, encontra-se marcado pelo dogmatismo, abstração e 

pretensões de neutralidade que acompanharam a produção do campo jurídico 

moderno. Conteúdos centralizados no estudo da legislação, professores considerados 

o centro do conhecimento, aulas expositivas e pouca participação discente são 

algumas das características ainda presentes nos cursos jurídicos. Soma-se a carência de 

estudos sobre a pedagogia jurídica, conforme pode-se verificar a partir das 

investigações desenvolvidas, já há mais de uma década (Leite, 2004; 2015), por nossos 

grupos de pesquisa “Gestão, Currículo e Políticas Educativas” (Universidade Federal de 

Pelotas/Brasil) e “CEREGE LR - MOS – Centre de Recherche en Gestion La Rochele 

Management Organisation Societé” (Université de Poitiers – Université de La 

Rochelle/France). O tecnicismo, percebemos, torna-se uma decorrência dessa 

configuração pedagógica (Flores-Lounjou, 2015; Leite, 2004; Henning, 2008).  

A produção da verdade jurídica e de categorias próprias do sistema do direito também 

ocorre por entre os muros acadêmicos. Esse processo torna-se naturalizado, ao ponto 

de esquecermos que “a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 

múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade 

tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso 

que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 

permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos” (Foucault, 2014, p. 51-52).  

A constatação de que “a verdade é deste mundo”, resultado de relações de poder, e, 

no que diz com o direito, categorizadora do que é legítimo e ilegítimo, nos leva a 

refletir sobre as produções curriculares e as práticas pedagógicas efetivadas nos cursos 

jurídicos contemporâneos. Que tipo de subjetividade currículos assim construídos 

pretendem formar?  
 

2. Subjetividades e resistências na Pedagogia Jurídica 

Partimos, aqui, do pressuposto foucaultiano de que as instituições de ensino modernas 

são instituições de sequestro. Com isso se quer afirmar que ela arregimenta corpos e 

os disciplina, aplicando-lhes métodos que os tornem dóceis. Assim, é “dócil um corpo 

que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado” (Foucault, 1987, p. 118). É nesse sentido que a disciplina “fabrica’ 

indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício” (Foucault, 1987, p. 143). 

Por um lado, portanto, o ensino oficial organiza conhecimento sobre aqueles que 

disciplina (onde os alunos são encontrados, qual a sua assiduidade, que nota 

obtiveram na avaliação). Por outro, ele transforma o aluno, aperfeiçoa seu 

conhecimento e seu corpo, estabelecendo regras de conduta social (como sentar, o 

que escrever, quando perguntar). É por isso que se entende que poder e saber 

encontram-se imbricados, não havendo relação de poder sem a formação de um 

campo de saber (Foucault, 1987, p. 27). 

O poder institucional que as instituições de ensino exercem, assim, não é apenas o da 

ordem da repressão, mas também constitui, produz, estimula, persuade. Cria 

subjetividades, constrói indivíduos. Nas palavras de Maria Isabel Edelweiss Bujes 

(2007, p. 30): “O que as disciplinas visam não é apenas a inscrição de marcas sobre os 
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corpos, imediatamente identificáveis, mas a internalização das condutas apropriadas, 

num processo que torna cada um de nós o pastor de si mesmo”. 

Por sua vez, e da mesma forma, o sistema jurídico não é entendido apenas como 

aquele que submete à força, ainda que esta seja um componente importante em sua 

organização. Ele é, igualmente, um meio de estabelecer e transmitir a verdade, 

corrigindo condutas que lhe contradigam, em uma espécie de “ortopedia social” 

(Foucault, 2005, p. 86). A trama de poder-saber que lhe perpassa constitui aqueles que 

estão de acordo com a ordem e aqueles outros, cujas vidas tornam-se deslegitimadas. 

Essa classificação atinge o nível “não do que se faz, mas do que se é; não do que se faz, 

mas do que se pode fazer” (Foucault, 2005, p. 104).  

Percebe-se que a conjugação dos saberes produzidos e dos poderes exercidos em 

instituições de ensino, em especial em academias de direito, perpassa os corpos 

estudantis, fabricando subjetividades. Tais produções, entretanto, também podem se 

constituir em ferramentas de resistência que, assim como o poder, está por toda 

parte. É nesse sentido que algumas práticas pedagógicas estudadas por articulações 

entre pesquisadores de ambos os grupos referidos podem ser compreendidas. Dentre 

elas, conexões entre ensino jurídico e séries televisivas judiciais (Villez, 2015), 

representações da magistratura na mídia de massa (Moran, 2009), utilização de filmes 

cinematográficos em salas de aula de direito (Flores-Lonjou, Laronde-Clérac; Luget, 

2012; Flores-Lonjou, 2015) e percepções de estudantes de cursos de direito sobre a 

justiça como elementos de análise curricular e pedagógica (Leite, 2015). 

Nesta investigação, tais considerações podem ser visualizadas por meio de imagens 

produzidas por alunos de um curso de direito localizado no sudoeste da França, cuja 

análise apresentamos no contexto deste trabalho. 

 

Metodología 
Utiliza-se, para realizar este estudo, o método documentário, proposto por Ralf 

Bohnsack (2007), em suas três etapas de análise. Inicialmente, na pré-iconográfica e na 

iconográfica compreende-se a imagem de uma forma a-teórica, da mesma maneira 

que o fazemos em conhecimentos rotineiros, realizando-se a pergunta “o quê”? O que 

é representado na imagem? Quais acontecimentos ou pessoas que ali estão 

presentes?  

Em seguida, modificando-se o questionamento, indaga-se “como” tais fatos são 

constituídos. Este nível de análise, iconológica, “diferencia-se, de forma radical, ao 

deixar de perguntar o que e enfocar o como, ou seja, o modus operandi da produção e, 

respectivamente, da formação dos gestos” (Bohnsack, 2007, p. 291). Tais etapas serão 

experimentadas na análise que segue. Cabe, ainda, referir que as imagens aqui 

estudadas foram coletadas em sala de aula. O grupo discente de iniciantes que 

participou da pesquisa possui um total de trinta e cinco alunos; dos concluintes, nove 

estudantes, todos eles voluntários. 

 

 

 



 

 

215 

Resultados 
Percebe-se a quase unânime presença da balança, muitas vezes equilibrada – trinta e 

sete balanças em um total de quarenta e quatro desenhos. Um símbolo tradicional do 

direito, que evoca ênfase ao positivismo jurídico (Franca Filho, 2011). Nesse sentido, 

observamos percepções de diferenciação entre justiça e direito – este, 

frequentemente associado ao martelo, sua imposição e ao poder decisório exercido 

pelos magistrados.  

Identificamos seguidas referências aos códigos escritos, à lei e sua preponderância. 

Ressaltamos uma das imagens, elaborada por uma aluna concluinte do curso, em que 

uma figura feminina ocupa uma posição central superior na página destinada ao 

desenho. Os traços sugerem uma estudante, que sorrindo, equilibra um conjunto de 

códigos legislativos em sua cabeça. Constatação interessante é a de que a imagem não 

possui nenhum outro elemento contextual, tais como características do lugar onde ela 

está inserida, apesar do espaço disponível na folha. Não há caminhos, nem direções a 

serem seguidas, tampouco os pés da estudante estão presentes.  

 

Conclusiones 
Considerando a teorização e a metodologia adotadas, é possível perceber as 

contribuições da análise de imagens como elementos para o estudo do currículo e da 

pedagogia jurídicos. Pensamos que as características do direito moderno, os conceitos 

de relação de poder e de saber e de resistência são importantes aportes para as 

análises das imagens mencionadas. 

O significativo número de alunos que, convidados a desenhar suas percepções de 

justiça, recorreu a um símbolo tradicional como a balança ou, ainda, à força decisória 

do malhete, torna-se uma pista sobre a subjetividade construída por nossas 

academias: um sistema jurídico pretensamente igualitário. A imagem que destacamos 

– a da estudante carregando livros em sua cabeça – demonstra a disciplina de corpos e 

mentes, voltados ao conhecimento legislativo, distantes de seu contexto social.  

Entendemos que este método utilizado pode se mostrar produtivo como estratégia de 

resistência e renovação pedagógica em nossas academias. Consideramos que a própria 

iniciativa da investigação, que contou com a adesão voluntária desses estudantes, já se 

mostra como um espaço de reflexão tanto dos pesquisadores quanto de seus sujeitos 

de pesquisa. Discussões desses resultados nos âmbitos dos cursos de direito podem 

captar o interesse de professores e alunos e, da mesma forma, potencializar mudanças 

nos currículos e pedagogias jurídicos. 
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