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RESUMO 
  
 
Este trabalho foi desenvolvido na Especialização do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e versa sobre os conceitos de escola 
e sociedade. O presente estudo objetivou promover reflexões sobre o tema geradas a partir 
das fotografias de Julian Germain em sua Série “Classroom Portraits” (2004 - 2012). Trata-
se de uma pesquisa de cunho qualitativo. Para obtenção dos dados inicialmente foram 
coletadas diferentes impressões de estudantes do segundo semestre do Curso de 
Pedagogia da UFPel sobre as imagens referentes à obra citada. Logo após, foram 
analisados estes registros juntamente com o aporte teórico-bibliográfico de autores de 
Filosofia da Educação que abordam sobre o sentido da escola na sociedade. Fundamenta-
se no quadro teórico desenvolvido por Freitag (1980) em seu livro “Escola, Estado e 
Sociedade”. Dentre os autores que dialogam sobre o tema encontram-se: Durkheim (1972, 
1971), Parsons (1964), Dewey (1971), Mannheim (1950,1972), Passeron (1975), Bourdieu 
(1974), Althusser (1970) e Gramsci (1973). 
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Introdução  
 

Este artigo busca relacionar reflexões filosóficas sobre o sentido da escola na 

sociedade juntamente com algumas percepções desenvolvidas a partir da Série 

Fotográfica “Classroom Portraits”, de Julian Germain. A partir de revisão bibliográfica 

sobre o tema e dos dados resultantes da atividade interpretativa vinculada à obra, 

desenvolvem-se possibilidades de trabalhar as concepções de diferentes autores 

que tratam sobre conceitos de educação e sociedade. 

 Estes aspectos são abordados, através de uma breve contextualização 

histórica do tema por meio de diferentes vieses teóricos como os de: Durkheim 

(1972, 1971), Parsons (1964), Dewey (1971), Mannheim (1950,1972), Passeron 

(1975), Bourdieu (1974), Althusser (1970) e Gramsci (1973).  

A análise da concepção educacional destes autores fundamenta-se nos 
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estudos de Barbara Freitag (1980) no livro “Escola, Estado e Sociedade”, no qual a 

pesquisadora apresenta os conceitos na visão de cada um dos pensadores tendo 

como foco o presente tema. 

Tem-se como objetivo do artigo: analisar diferentes percepções sobre o 

sentido da escola e sua relação com a sociedade, assim como, propor um diálogo 

entre concepções históricas de alguns estudiosos da Educação e a obra “Classroom 

Portraits”, de Julian Germain. 

A pesquisa inicialmente se estruturou durante a realização da minha segunda 

Graduação. No ano de 2017 ingressei no Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Pelotas e no segundo semestre participei da disciplina “Escola, Cultura e 

Sociedade II”, ministrada pela Professora Drª Kátia Aparecida Poluca Proença. 

Neste contexto, foram trabalhados alguns teóricos da educação, e assim pude 

estabelecer importantes elos entre os pensadores e a obra do artista.  

Concomitante à Graduação, participei da Especialização em Educação nesta 

mesma instituição de ensino durante o ano de 2018. No decorrer da Disciplina de 

“Concepções Educacionais Contemporâneas” ministrada pelo Professor Dr. Dirlei de 

Azambuja Pereira e a Professora Dr.ª Lígia Cardoso Carlos, decidi aprofundar as 

questões teóricas e metodológicas deste tema de pesquisa.  

A partir destes conceitos discutidos no campo da Educação aliei 

compreensões oriundas da Arte Contemporânea tendo como viés de pensamento 

minha primeira formação em Artes Visuais Licenciatura, Graduação (2015) e 

mestrado no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFPel (2018). Sendo 

assim, como questão norteadora para o estudo define-se: Como tem se constituído o 

sentido da escola e suas relações com a sociedade? Toma-se como ponto de 

princípio reflexivo a Série “Classroom Portraits” e como público-alvo para discussão 

alunos da Pedagogia da UFPel do segundo semestre de 2017. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, pois os dados que servem 

de fundamento para o estudo são oriundos da percepção subjetiva dos 

participantes sobre a obra de Germain. Tanto este material de análise que foi 

coletado por registros escritos, quanto as concepções teóricas de caráter filosófico 
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permitem uma reflexão abrangente sobre a educação junto aos discentes em 

formação inicial no Curso de Pedagogia. Como explica Tatiana Gerhardt (2009) “A 

pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica [...]” 

(GERHARDT, 2009, p.31). O estudo centra em desenvolver uma análise reflexiva 

sobre o sentido da escola e suas relações com a sociedade, portanto é um dado 

que não busco quantificar, mas compreender frente ao contexto atual de formação 

deste grupo: 

 
A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade 
que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 
explicação da dinâmica das relações sociais. [...] trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. (GERHARDT, 2009, p. 32). 

 

 

O propósito da reflexão em grupo sobre a obra foi de gerar 

questionamentos, promover inquietações sobre o tema e propor uma percepção 

mais atenta dos estudantes para as questões da educação.  

Num primeiro momento da pesquisa foram estabelecidos fundamentos sobre 

o tema através do aporte teórico de Filosofia da Educação. A partir destes conceitos 

foi possível dialogar com a Série fotográfica de Julian Germain “Classroom Portraits” 

(2004-2012). 

 Logo após, as interpretações geradas a partir destas relações teórico-

artísticas foram compartilhadas com a turma de treze estudantes do segundo 

semestre do ano 2017 do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação na 

UFPel. Antes de serem apresentadas as imagens com suas respectivas legendas 

para o grupo, pedi que registrassem por escrito suas impressões suscitadas pelas 

fotografias. Por fim, foram discutidas as questões apontadas pela turma gerando um 

importante momento de reflexão. Foi pedido ao grupo que durante a apresentação 

das imagens escrevessem em um pedaço de papel todas as percepções que tinham 

sobre o tema retratado. Estes escritos serviram como base de dados para esta 

análise. 

Logo após, foi desenvolvida uma revisão-bibliográfica mais aprofundada de 

importantes pesquisadores da educação que desenvolvem o tema “escola e 

sociedade”. De igual modo, analisadas as concepções que baseiam a obra do artista 

encontradas em seu portfólio e entrevistas publicadas na mídia.  
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Um breve histórico de concepções educacionais e sociedade 

 

As concepções educacionais precisam ser compreendidas a partir do contexto 

específico de vivências históricas em que os pensadores estão inseridos. Sendo 

assim, é importante compreender a teoria considerando a época em que foi 

elaborada: situação política, econômica, cultural, social, etc., portanto, os 

fundamentos teóricos encontram-se também justificados na história de vida destes 

sujeitos. Ao tratar do sentido da escola na sociedade são muitas concepções 

distintas ou complementares que podemos analisar.  

É importante traçarmos esse panorama com alguns pensadores para 

podermos compreender as diferentes vertentes que podem discutir o tema: escola e 

sociedade. Para realização desta ampla compreensão sobre o tema, toma-se como 

referência elementar nesta pesquisa o livro “Escola, Estado e Sociedade”, de 

Bárbara Freitag. Através desta fonte bibliográfica defino as escolhas dos autores 

aqui presentes e suas visões sobre educação.  

Para o início desta discussão, trago como referência o pensamento de 

Durkheim (1858, Épinal-1917, Paris), um dos principais pensadores que abordou em 

suas obras sobre as relações entre escola e sociedade. Considerado o pai da 

Sociologia, passou a infância na França do pós-guerra. Com a derrota em 1870 

contra a Alemanha viveu ao longo do período de conflitos políticos e sociais do seu 

país. A concepção de Durkheim (1972, 1971) parte de que a educação deve ser 

concebida como um “fato social”1, sendo assim, a ação educativa visa integrar os 

indivíduos na sociedade que já está dada. Isso pode acontecer por meio da 

transmissão da experiência dos adultos para as crianças. O pensador destaca que 

os valores e normas de uma sociedade passam a ser internalizados através da 

educação, assim, portanto, se constituí a própria sociedade. De igual modo, temos a 

concepção de Parsons (1902, Colorado Springs -1979, Munique), sociólogo 

americano e divulgador da obra de Durkheim, seu trabalho teve grande influência 

nas décadas de 1950 e 1960. De acordo com Parsons, a educação é o meio 

elementar para a manutenção e formação dos sistemas sociais. Para que haja os 

                                                 
1 1 “Compreender um fato social consiste, em primeiro lugar, em identificar suas causas e os fins para 
que serve. A originalidade de Durkheim vem do fato de que ele direcionou a análise estruturo-
funcionalista para duas vias paralelas. A primeira identifica o grupo (ou a sociedade), assim 
constituído de órgãos, com uma totalidade sistêmica: irá se falar de um sistema social ou de 
subsistemas que respondem a necessidades sociais. ” (FILLOUX, 2010, p.14) 
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sistemas, segundo o autor, é preciso que os sujeitos que nele ingressam 

internalizem os valores e normas sociais que regem o funcionamento. De acordo 

com Freitag (1980): 

 

 É por essa razão que tanto Durkheim como Parsons têm sido criticados por 
seus pressupostos conservadores, que os levam a exorcizar, com auxílio de 
uma teoria educacional, o conflito, a contradição, a luta e a mudança social 
de seus sistemas societários. Os dois autores não veem na educação um 
fator de desenvolvimento e de superação de estruturas societárias arcaicas, 
mas sim o know-how, transmitido de geração em geração, para manter a 
estrutura e o funcionamento de uma sociedade dada. (FREITAG, 1980, p. 
18). 

 

Ambos negam a possibilidade de mudança do contexto social, assim negam 

também o homem como “ator consciente dentro das estruturas que o condicionam”. 

(FREITAG, 1980, p. 23).  

Outro importante pensador é John Dewey (1859, Burlington -1952, Nova 

Iorque), que viveu entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do 

século XX.  O fim da Guerra Civil Americana e o crescimento industrial são parte do 

contexto que originou sua proposta de ensino. Para Dewey “[...] a educação não é 

simplesmente um mecanismo de perpetuação de estruturas sociais anteriores, mas 

um mecanismo de implantação de estruturas sociais ainda imperfeitas: as 

democráticas. ” (FREITAG, 1980, p.19). De acordo com este pensador, o indivíduo é 

capaz de reorganizar seu comportamento tendo em vista as suas experiências 

anteriores, a análise e criticidade. Sendo assim, indivíduo e a sociedade estão em 

constantes mudanças.  

Outro sociólogo que trata da instituição escolar democrática, é o húngaro 

Mannheim (1893, Budapeste – 1947, Londres). Participou de um grupo de estudos 

coordenado por Georg Lukács (1885, Budapeste -1971, Budapeste) de quem 

recebeu influências marxistas. Neste sentido, desenvolveu a concepção da 

educação como instrumento de intervenção social. Importante salientar que 

educação para o autor não é apenas a escolar, mas também se dá pelos grupos 

comunitários. Para ele, através da experiência da vida numa instituição de cunho 

democrático o sujeito entra em contato com uma educação democrática. No 

contexto de sua época a Alemanha estava sendo tomada pelo nazismo. No ano de 

1933 ele foi expulso pelos nazistas da Universidade de Hildelberg, assim foi para 

Inglaterra e se tornou professor em London School of Economics. De acordo com 
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Groppo (2007): “Em escritos durante a Segunda Guerra Mundial, Mannheim se 

tornara um pensador engajado na causa da “liberdade” e democracia defendida 

pelos países anglo-saxões – Inglaterra e Estados Unidos – contra a aliança 

nazifascista. ” (GROPPO, 2007, p.11) 

Em sequência aos referenciais teóricos que embasam esta discussão, 

destacam-se as concepções que romperam com a tradição sociológica da educação. 

Dentre importantes autores do século XX (final da década de 60 e começo de 70) 

que fundamentam a “Sociologia da Educação Crítica” e que serão tratados neste 

texto situam-se: Bourdieu, Passeron e Althusser.  Segundo Tomas Tadeu Silva 

(1992): 

Esses estudos fundadores postulam que a contribuição específica e 
decisiva da educação para a produção e reprodução das classes reside na 
sua capacidade de manipulação e moldagem das consciências. É na 
preparação de tipos diferenciados de subjetividade, de acordo com as 
diferentes classes sociais, que a escola participa na formação e 
consolidação da ordem social. Para isto é decisiva a transmissão e 
inculcação diferenciada de certas ideias; valores, modos de percepção, 
estilos de vida, em geral sintetizados na noção de ideologia. (SILVA, 1992, 
p. 15). 

 

Essa ruptura de concepção, tem como ponto em comum a percepção da 

escola enquanto produção e reprodução da sociedade de classes. Bourdieu (1930, 

Denguin -2002, Paris) e Passeron (1930, Nice) partem de um pensamento 

neomarxista, portanto trazem para discussão uma visão histórica da sociedade e do 

homem. Ambos de origem francesa foram professores universitários e publicaram 

diversos livros conjuntamente. Bourdieu de 1955 a 1958 lecionou na Argélia, pois: 

[...] precisou sair de Paris ao ser convocado para a guerra, quando, entre 
1955 e 1962, manifestações para a independência da Argélia provocaram 
ataques de guerrilha e atos de violência. Frente a tal contexto histórico, 
Bourdieu diz ter participado de manifestações e se posicionado contra a 
guerra, logo, como forma de punição, precisou se apresentar para servir a 
favor de seu país. Enquanto esteve na Argélia, Bourdieu produziu alguns 
trabalhos sobre as relações sociais referentes à perda das características 
das sociedades tradicionais e da posição dos indivíduos frente à lógica da 
economia de mercado enquanto, também, lecionava sociologia. (SANTOS, 
2016, p.3). 

 

Estes autores definem a função da educação como perpetuação da estrutura 

hierarquizada da sociedade capitalista, tanto transmitindo a cultura quanto mantendo 

as relações entre as classes. É interessante observar os apontamentos de Freitag 

(1980) sobre a teoria de Bourdieu e Passeron quanto aos aspectos anteriormente 
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discutidos:  

Aparentemente unificado cultiva certos sistemas de pensamento que 
permitem por um lado a retenção do indivíduo no sistema escolar, 
garantindo-lhe ascensão aos níveis superiores de ensino. Para os demais 
que vão ser excluídos oferece outros sistemas como justificativa de sua 
exclusão. Dessa maneira, o sistema educacional não reproduz estritamente 
configurações de classes, como fazia o anterior, mas consegue impondo o 
habitus da classe dominante, cooptar membros isolados das outras classes. 
(FREITAG, 1980, p. 26). 

 

Além disso, considera que não é possível haver uma competição em 

condições de igualdade na escola, pois nos deparamos com uma enorme 

diversidade já que cada aluno carrega a sua bagagem cultural e social. 

Outro importante filósofo francês que amplia a concepção é Althusser (1918, 

Argélia- 1980, Paris). Ele foi convocado a lutar na Segunda Guerra Mundial, e ficou 

prisioneiro na Alemanha entre 1940 e 1945, durante o cativeiro teve os primeiros 

contatos com o marxismo. Sua contribuição para a educação é que, para ele, a 

escola deve ser compreendida como “aparelho ideológico do estado” (AIE), ou seja, 

ela reproduz as relações materiais e sociais de produção: “A escola contribui, pois, 

de duas formas, para o processo de reprodução da formação social do capitalismo: 

por um lado reproduzindo as forças produtivas, por outro, as relações de produção 

existentes. ” (FREITAG, 1980, p.33). A questão da ideologia surge em princípio em 

sua publicação de 1971 intitulada “Aparelhos Ideológicos de Estado”. Neste sentido, 

a instituição escolar reforça a relação capitalista, ao mesmo tempo em que capacita 

para o mercado de trabalho desenvolve nos sujeitos a aceitação das configurações 

sociais: 

 

Para Althusser, o Estado é um instrumento de reprodução das relações de 
produção, portanto da reprodução das condições de exploração, está 
garantida pela repressão direta ou indireta e pela persuasão, sendo que os 
Aparelhos repressores atuam predominantemente pela repressão e os 
Aparelhos ideológicos predominantemente pela persuasão. Também, é 
importante destacar a distinção que o autor faz entre o Aparelho ideológico 
de Estado escolar e a escola, ou seja, o Aparelho ideológico escolar, como 
os outros aparelhos ideológicos, é um sistema formado por instituições, 
organizações escolares e suas práticas, independentemente de serem 
públicas ou privadas. Portanto, a escola enquanto instituição é um elemento 
do Aparelho ideológico de Estado escolar e não o próprio AIE escolar. 
Althusser define AIE como um sistema complexo que compreende e 
combina várias instituições, organizações e suas respectivas práticas. 
(CASSIN, 2002, p.114) 

 

Contudo, conforme argumenta Freitag (1980): “Falta-lhe, a nosso ver, a 
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visão histórica e dialética dos AIE e da escola. ” (FREITAG, 1980, p. 36), pois 

Althusser não trata a educação como meio “estratégico de libertação” da classe 

dominada.  

Esta visão dialética, da função social da escola que pode manter as 

estruturas capitalistas assim como o oposto ao minar estas mesmas passa a ser 

apresentado na concepção filosófica de Gramsci (1891, Ales -1937, Roma). O autor 

foi jornalista, cientista político e um dos fundadores do partido Comunista na Itália 

em 1913. Quando foi para Turim cursar a graduação em Literatura teve contato com 

os conflitos sociais do processo de industrialização e se envolveu também 

diretamente com a situação dos emigrantes sardos. Em 1926 ele foi preso devido às 

restrições do fascismo de Mussolini que fechou jornais opositores, acabou com 

partidos e perseguiu os líderes. Mesmo preso entre 1929 e 1935 produziu sua obra 

na qual desenvolve o pensamento marxista. Foram reunidas cartas e escritos que 

postumamente resultaram em seu “Caderno do Cárcere”. A questão da educação 

para o pensador, parte do seu contexto de vivências educacionais da infância e 

juventude, sendo que a maioria das escolas que frequentou eram oriundas da 

situação econômica mais precária para a população proletária na Itália e segundo o 

autor era um sistema educacional muito atrasado. Durante a graduação recebeu 

influências do idealismo de Croce e do materialismo dialético de Marx. Conforme 

Freitag (1980): “A preocupação de Gramsci não é a escola e sua função específica 

na sociedade capitalista, e por isso não pode ser considerado um teórico explícito da 

educação. ” (FREITAG, 1980, p.37). É interessante compreendermos as condições 

que levam ao pensamento educacional para Gramsci: 

 
Sua proposta pedagógica nasceu concretamente vinculada à uma proposta 
política: a da melhoria da sociedade como um todo mediante a melhoria das 
condições concretas de vida da classe subalterna. Esta proposta, no 
entanto, não é original, pois com tal conotação foram as propostas idealistas 
sobre a escola, principalmente aquelas que mais se aproximaram do 
socialismo, como as colocações de Radice e Salvemini. As denúncias de 
que a escola burguesa privilegiava as crianças desta classe já estavam 
presentes, sobretudo em Marx. O que, provavelmente, contribuiu para que 
Gramsci chegasse a pensar numa proposta concreta de organização da 
cultura proletária (envolvendo as questões escolares e as do intelectual 
orgânico) foram as suas condições de vida e de prática política estimuladas 
pelas lutas operárias das quais participava e principalmente o contato com 
as experiências soviéticas que aconteciam na Rússia em todos os níveis (e 
logicamente também no educacional-escolar) para a construção do que 
pretendia ser a nova sociedade soviética. (MIGUEL, 2003, p.2) 

 

Este autor permite pensar, segundo Freitag (1980), em uma pedagogia do 
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oprimido e numa educação emancipatória. Pois, ele nos apresenta instrumentos que 

pensam e realizam uma nova estrutura social, através das instituições da sociedade 

civil dentre elas a escola. Gramsci destaca que todos precisam em sua formação ter 

acesso à cultura dominante, de modo que assim sejam capacitados para exercer 

também a função de dirigentes. Este é um dos pontos que o autor discute, pois 

torna-se relevante aos sujeitos que foram privados historicamente do conhecimento 

coletivamente construído que possam ter acesso a este.  

Todas estas contribuições teóricas sobre os aspectos da educação e 

sociedade permitem compreender alguns conceitos e percepções que surgiram a 

partir das provocadoras imagens de Germain na sua série em que retrata salas de 

aula de diferentes países. 

 
Sobre a série fotográfica “Classroom Portraits” e os diálogos educativos na 

Graduação em Pedagogia da UFPel 

  

Julian Germain nasceu em Londres no ano de 1962, seu interesse pela 

fotografia originou-se na escola. Ele desenvolveu seus estudos artísticos em duas 

Universidades: a Trent Polytechnic em Nottingham e a Royal College of Art, em 

Londres. Dentre os vários projetos do artista destaco nesta pesquisa a interessante 

Série Fotográfica que abarca um total de oitenta e sete fotografias produzidas desde 

2004 até 2012. Germain documentou 461 escolas durante oito anos.  

Segundo o artista a motivação surgiu em 2004, quando colocou sua filha na 

escola. Em uma entrevista realizada para Coppelman em 2012 ele destaca que: 

“Considerando a importância da escola, pareceu-me estranho que o assunto fosse 

tão raramente abordado como tema nas Artes Visuais. Assim, comecei a fazer esses 

retratos em grande formato de turmas [...]. ” (COPPELMAN, 2012, tradução nossa). 

O tema central da obra é apresentar o espaço escolar e os sujeitos nele inseridos 

em dezenove países ao redor do mundo. Esse conjunto de trabalhos começou em 

escolas no nordeste da Inglaterra, em 2004, e foi estendido a escolas em todo o 

Reino Unido no ano seguinte. Desde 2005, o arquivo cresceu para incluir escolas em 

toda a Europa, Oriente Médio, África, Ásia, Sudeste Asiático, América do Norte e do 

Sul e Eastbourne. Ele capturou os alunos em seus ambientes de sala de aula, e 

levantou reflexões sobre a vida destes alunos. O trabalho em 2012 foi publicado em 
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formato de Livro e exposto no “Nederlands Fotomuseum”, na Holanda. Em 2016 foi 

exibido na “Tower art gallery”, em Eastbourne, com o título de “O futuro é Nosso: 

Retratos de Salas de aula 2004-2015”. Esta exposição apresentou ao total duzentos 

objetos de diferentes técnicas como: filmes, polaroids, livros, fotografias e até 

gráficos que indicavam os hábitos diários, gostos e desgostos dos alunos. 

Interessante notar que durante a construção do Projeto Fotográfico, as 

legislações e os aspectos sociais e culturais de cada país visitado trouxeram 

algumas barreiras. Germain para ter acesso ao ambiente escolar contou com ajuda 

de pais, professores e até organizações culturais. Quanto às condições para 

realização da obra, em alguns países o artista comentou que: 

O Japão parecia complexo [...]. Tive a sensação de que ninguém queria 

tomar uma decisão por mais ninguém. Lembro-me de uma situação em uma 

escola primária onde, por algum motivo, os pais de uma criança não haviam 

sido contatados e o diretor estava extremamente preocupado com as 

possíveis implicações negativas de incluir a criança e excluir a criança da 

fotografia. … Cuba também era um país complicado para se trabalhar, pois 

a aprovação vinha dos altos escalões do Ministério da Educação. Não me 

foi permitido dar questionários aos alunos cubanos para preencher o 

elemento estatístico do trabalho. Como fotógrafo masculino, não tive acesso 

a meninas em alguns países do Oriente Médio. (COPPELMAN, 2012, 

tradução nossa). 

 

O retrato de classe apresenta uma atmosfera autêntica, pois os alunos não 

receberam instruções de como deveriam posar para a foto. Germain seguiu em 

todas as escolas o mesmo método para criar a série. Inicialmente se apresentava 

para a turma, assistia à aula por um período enquanto arrumava os equipamentos e 

quinze minutos antes do término posicionava a câmera para a captura da imagem. O 

momento fotográfico exige muita concentração do artista e do grupo, além disto, 

suas imagens se destacam pelo olhar penetrante de cada um dos alunos que se 

direciona diretamente ao espectador. 
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Figura 1 - GERMAIN. Série Classroom Portraits, “Brasil, Belo Horizonte, 6º ano, Matemática”. 
Fotografia. Fonte: <http://www.juliangermain.com/projects/classroom>, acessado em out. 2018. 

 

Para Coppelman: “[...] os retratos de sala de aula de Germain mostram que, 

em um sentido muito geral, talvez a educação não tenha mudado muito desde que o 

estilo de sala de aula começou há mais de 500 anos. ” (COPPELMAN, 2012, 

tradução nossa). Através das imagens é possível ter uma visão dos sistemas 

educacionais, estruturas sociais e divisões econômicas dentro de cada um desses 

territórios. O primeiro aspecto observado, nos registros dos treze estudantes de 

Pedagogia sobre as imagens da série fotográfica apresentada, foi a frequência em 

que aparecem algumas percepções similares. Foram três diferentes pontos 

analisados pelo grupo que se destacam pelo maior número de vezes: 

 A tristeza dos alunos em aula; 

 A estrutura física da sala de aula; 

 A foto como reflexo da cultura de cada país.  

 

Para fins de melhor análise dos dados, foi realizada uma seleção em forma de 

tabelas dos trechos das escritas dos alunos que abordam os temas acima situados. 

Esse conjunto de informações agrupadas permite visualizar as concepções dos 

estudantes de Pedagogia em relação à obra e a temática da educação em nossa 

realidade atual. 

Ao observar atentamente para as imagens, quanto à fisionomia dos alunos, 

na maioria das fotos, não encontramos muitos sujeitos sorridentes. Ao contrário 

disto, provocativamente os rostos retratados estão longe de estabelecer uma 

http://www.juliangermain.com/projects/classroom
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simpatia. Mostram-se questionadores e encaram profundamente quem os vê. 

Poderia se pensar em algumas possibilidades reflexivas que os alunos fotografados 

nos geram: Estariam tristes em meio aquele ambiente escolar? A escola proporciona 

atividades monótonas ou prazerosas? O que estariam fazendo naquela escola? 

Quais os tipos de identificação com os retratados fazemos em relação aos nossos 

tempos quando erámos alunos na Educação Básica?  

Estas questões levam a pensar em aspectos mais profundos de organização 

dos sistemas educacionais. O grupo ao ver as fotos ressaltou em muitos registros a 

palavra “triste” em relação aos alunos nas imagens. 

 

Registro dos alunos sobre as imagens Identificação 

“Semblante de tristeza. ” Aluno 5 

“Nenhuma escola mostra felicidade, gosto de estudar e aprender. ” Aluno 7 

“Crianças tristes [...]”. Aluno 8 

“Crianças com caras tristes [...]”. Aluno 10 

“Crianças aparentemente entediadas nas salas de aula [...]. ” Aluno 12 

“Observa-se alunos com expressões tristes [...]. ” Aluno13 

 
Tabela 1 - Análise dos registros escritos pelos alunos de Pedagogia da UFPel sobre o conceito de 
“tristeza dos alunos em aula”. Fonte: de autoria da pesquisadora, setembro de 2017. 

  

Outro ponto, que foi destacado nas interpretações do grupo foram as 

pequenas diferenças que encontram por meio da comparação entre as escolas 

retratadas, pois de modo geral, encontraram muitas similaridades nos ambientes. 

Podemos perceber dentre os aspectos que se repetem: as relações de hierarquias 

entre professor-alunos, a disposição das classes enfileiradas e direcionadas para o 

quadro, uso do quadro para escrita, os cartazes e imagens nas paredes: 
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Figura 2 - GERMAIN. Série Classroom Portraits, “Peru, Tiracanchi, 2º ano do Secundário, 
Matemática”. Fotografia. Fonte: <http://www.juliangermain.com/projects/classroom>, acessado 
em out. 2018. 
 
 

Diversas foram as observações do grupo quanto ao aspecto físico 

representado nas fotografias: 

 

Registro dos alunos sobre as imagens Identificação 

“Não importa o local, a escola tem a mesma característica [...]” Aluno 6 

“[...] eu vejo o ambiente que se repete” Aluno 3 

“Semelhanças com as escolas brasileiras. ” Aluno 5 

“[...] uma similaridade na estrutura física das salas de aula. ” Aluno 1 

“A semelhança na disposição das carteiras. ” Aluno 12 

“[...] sentados em cadeiras dispostos em fileira como em aulas expositivas. ” Aluno 13 

 
Tabela 2 - Análise dos registros escritos pelos alunos de Pedagogia da UFPel sobre o conceito de 
“estrutura física da sala de aula”. Fonte: de autoria da pesquisadora, setembro de 2017. 

 

Outro aspecto referente ao conjunto de imagens que se destaca para o 

espectador é a instigante diversidade social e cultural em que as crianças ao redor 

do mundo são ensinadas. Principalmente quanto aos variados ambientes sociais que 

estão inseridas. Ao mesmo tempo em que aponta para a multiplicidade cultural se 

acentuam as similaridades nos sistemas educacionais: 

(…) o poder das imagens e a conexão direta com o público. Nos faz lembrar 
nossos tempos de escolar e pensar o que é dos nossos colegas de classe 
hoje em dia. Apresentando diferentes crianças, diferentes escolas, 
diferentes grupos de idade, Germain nos faz algumas questões sobre 
práticas educacionais contemporâneas e divisões sociais. É possível 

http://www.juliangermain.com/projects/classroom
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imaginar a trajetória de vida de algumas dessas pessoas. Com seus rostos 
cobertos de esperanças e promessas. Também, a silenciosa ameaça do 
fracasso. A aspiração compete com a apatia [...]. (GERMAIN, Julian. 
Disponível em: <http://www.juliangermain.com/projects/classrooms.php>, 
acessado em: out. 2018, tradução nossa). 

 

Em muitos registros sobressaem, além do contexto escolar os aspectos 

sociais e culturais das diferentes regiões. Principalmente conseguimos diferenciar as 

localidades, através do modo como se vestem e se dispõem na classe os alunos 

retratados. Algumas imagens apresentam as diferenças sociais mais evidenciadas, 

como em alguns países as escolas públicas com uma infraestrutura mais precária.  

 

 

 
Figura 3 - GERMAIN. Série Classroom Portraits, “Qatar, 8º Ano, Inglês”. Fotografia. Fonte: 
<http://www.juliangermain.com/projects/classroom>, acessado em out. 2018. 

 

 

Registro dos alunos sobre as imagens Identificação 

“Pluralidade somente visto de uma sala para outra, na mesma sala aparentemente 
possuem as mesmas características sociais” 

Aluno 11 

“[...] escolas com diferenças nas culturas. ” Aluno 10 

“Como diferentes culturas lidam com a educação. Homens e mulheres separados em 
algumas culturas [...]. ” 

Aluno 8 

“Diferentes culturas, salas só com homens e só com mulheres. Uniformes de acordo 
com a cultura de cada país [...]. ” 

Aluno 5 

“A gente consegue entender mais da cultura de cada país, mesmo sem saber ao 
certo só olhando essas fotos. ” 

Aluno 3  

“A diferença de uma cultura para outra [...]. ” Aluno 2 

“Pode-se perceber a diversidade de cultura [...]. ” Aluno 1 

 
Tabela 3 - Análise dos registros escritos pelos alunos de Pedagogia da UFPel sobre o conceito de “a 
foto como reflexo da cultura de cada país”. Fonte: de autoria da pesquisadora, setembro de 2017. 

http://www.juliangermain.com/projects/classrooms.php
http://www.juliangermain.com/projects/classroom
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Nesta variada gama de interpretações e questões que suscitam através da 

obra do artista, podemos compreender alguns pontos anteriormente trabalhados 

pelos teóricos. A relevância da obra para esta pesquisa está nos diversos enfoques 

de reflexão que provocou os graduandos para pensar as relações de mudanças e 

permanências quanto ao sentido da instituição escolar na sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio desta pesquisa, observa-se que a escola ao longo da história tende 

a ser compreendida de diversas maneiras, por vezes definindo as relações sociais 

de classes, mas também criticando esta perspectiva reprodutivista. Contudo estes 

vieses de interpretação do sentido social da escola variam conforme a interpretação 

dos diferentes autores aqui analisados de acordo com seus contextos de vida e 

subjetividade. Ainda assim, mesmo distantes espaço e tempo muitas concepções se 

fazem presentes contemporaneamente em nossa relação com a instituição escolar. 

É importante salientar o quanto as fotografias de Germain, na Série 

“Classroom Portraits” nos fornecem bases documentais ou registros que estimulam a 

reflexão trazendo de modo contextualizado distintos olhares culturais para o aspecto 

do ensino. Questionar a imagem que temos da escola foi uma discussão muito 

profícua para o grupo participante nesta pesquisa. Tendo em vista as considerações 

tratadas no estudo, propor o pensamento reflexivo sobre o sentido da escola num 

Curso de Graduação que forma Pedagogos mostrou ser uma atividade de 

relevância. A obra de arte como elemento mediador deste diálogo, apresenta-se 

como meio eficaz para aprofundamento destas questões levantadas pelo grupo de 

discentes. Sendo assim, a análise das imagens aliada ao embasamento filosófico 

dos autores permitiu uma compressão ampliada do contexto histórico e social dos 

sistemas educacionais.  
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Anexos: 

 

Registros fotográficos dos textos redigidos pelos discentes do segundo 

semestre do Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de 

Pelotas, no mês de setembro de 2017. 

 

Aluno 1 
 

 
  

Aluno 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aluno 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aluno 4 
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Aluno 5 

 
 

Aluno 6 

 
 

Aluno 7 

 
 

Aluno 8 

 
 

Aluno 9 

 
 

Aluno 10 
 

 

Aluno 11 
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Aluno 12 

 
 

Aluno 13 

 

 


