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O conhecimento do outro 
“Sobre a mesa estão os pratos: o galo, 

batatas, pizza, uma garrafa, coca-cola e os 

copos. 

O juiz, à esquerda, manda foguetes. 

O fumo dos foguetes está no ar; e o som 

afasta os pássaros e as borboletas, que 

correm assustadas.. 

O sol está em cima. 

À direita, há um lago, uma árvore e as 

pessoas.  

Suspenso, há um quadro com um menino” 

Podemos agora interrogar as linhas com que se inscreveu o mundo da cultura popular neste desenho. 

O desenho é feito na escola, em actividade de sala de aula, e inscreve no seu formato (papel A4) e materiais (lápis de cor) as marcas da cultura 

escolar: O desenho é encomendado pela escola, é um trabalho pedagógico, sobre a cultura local: a lenda do galo de Barcelos.  

A cultura local também está presente numa sugestão insuspeitada: o juiz manda foguetes para o ar… Com efeito, o juiz das festas populares minhotas 

(região do Norte de Portugal onde fica Barcelos) é quem tem, não o poder judicial da organização política da República, mas o de ordenar a condução 

das festividades. A criança trocou o juiz como magistrado pelo elemento da população que preside à festa (noutros lugares também designado por 

mordomo).  

Mas nele se insere a cultura da globalização (a pizza, a coca-cola), num anacronismo que releva da inscrição no imaginário infantil de “localismos 

globalizados” (Santos, 2000).  

Os pares e a sua cultura insinuam-se num motivo que se repete noutros desenhos de outros colegas e sobre outros temas: os pássaros, as borboletas, 

a antropomorfização do sol.  

Temos, portanto, na quadratura singela de uma folha de papel, a presença de várias esferas culturais que se interceptam. Encontramo-nos aqui, com 

aquilo que era esperado na fundamentação do projecto. Mas algo se inscreve desafiadoramente, para além de todas as linhas que a análise pode 

percorrer: como se pinta o som de um foguete; como se desenha o medo, quais são as cores da festa?  
Sarmento, Manuel Jacinto (2007). “Interculturalidade nas Culturas Infantis”, in Leni Dornelas (org.) Produzindo Pedagogias Interculturais na Infância. .Petrópolis. Vozes (19-40) 



O conhecimento do outro  
 

  

Descrição do desenho:  

 A mesa com o galo ao centro: O juiz, a 

 mulher e o filho do enforcado com outro 

 menino. O sol, a nuvem e o galo estão 

 representados em quadros.  

 

Encontramos aqui motivos idênticos aos do outro 

desenho. Mas algo se insinua contra todas as 

convenções: o enforcado tem um filho e o filho tem um 

amigo. Mas mais ainda: o dentro e o fora estão 

presentes no desenho: como de outro modo mostrar o 

que se passa na casa do juiz e no terreiro do 

enforcamento? Lá fora há o sol e as nuvens. E está lá 

dentro também: nos quadros pendurados na parede (ou 

será que estão pendurados na atmosfera?.  

Na verdade: a Filipa, de 6 anos, resolveu com o seu desenho um dos dilemas clássicos que está na 

fundação da arte contemporânea: a passagem da representação para a expressão: O desenho não 

representa o real: O desenho cria o real imaginado. Isto não é a lenda do galo de Barcelos: isto é a 

imaginação da lenda do galo de Barcelos. Tal como isto não é o galo, e isto não é a nuvem, e isto não 

é o sol, mas a imaginação do galo, da nuvem e do sol. E no entanto… é um sol, uma nuvem e um 

galo, tal como a dor é real no dor fingida de Pessoa: “o poeta é um fingidor/finge tão completamente( 

que chega a fingir que é dor/ a dor que deveras sente”.  

Idem 



Outros olhares 

• A cidade de São Paulo vista pelos olhos de Vitória 

• “Hoje acompanho uma criança no seu percurso para casa. Ela 
participa da investigação participativa na EMEI Ignácio Henrique, o 
nome dela é Vitória. Explico à sua mãe minha pesquisa e prossigo 
com elas no retorno para a casa após o horário de saída da escola. 
Elas utilizam o ônibus para ir embora para a casa, sento ao lado de 
Vitória e peço que vá falando o que vê de interessante pelo 
caminho para que eu anote. Ela aceita participar e resolve, por 
iniciativa própria, desenhar o que vê e tirar fotos com a minha 
máquina fotográfica. Ela observa, desenha e tira fotos de carros, 
árvores, loja de carros, prédios, buffet infantil, loja de roupas para 
bebê”. 

• (Notas do diário de campo, 23 de outubro de 2007) 

   

  

 



Outros olhares 

O cenário composto com carros que passam velozmente pela ponte sobre a 

preta água do Rio Pinheiros, e com as altas torres de eletricidade que compõe o 

cenário de fundo é fotografado por Vitória. A menina quase não pisca os olhos 

ao observar os carros passando em velocidade. 

 

Nos minutos em que o ônibus pára no semáforo vermelho, Vitória fotografa um 

carro prata. A menina se encanta com o carro importado de pintura reluzente e 

vidros escurecidos. Com os olhos grudados no vidro do ônibus fica sonhando em 

ter um carro igual. 

. 

 

No engarrafamento, aproveita para fotografar dos diversos modelos de carros 

que se enfileiram um atrás do outro, um ao lado do outro 



Outros olhares 

Ao olhar para o lado, Vitória vê outro ônibus que segue para outro destino: 

Pinheiros. Mesmo sem saber ler, ela sabe que ele não vai prosseguir no mesmo 

percurso que o seu ônibus porque já conhece os códigos utilizados nos transportes 

públicos. Os ônibus da cidade de São Paulo são pintados de colorido de acordo 

com os bairros de destino: verde, laranja, amarelo, vermelho, azul.  

Os trajetos são diferentes, porém, igual na repetição cotidiana da circulação para 

destinos equivalentes (casa-escola, casa-trabalho, etc) por entre ruas apinhadas de 

veículos motorizados.  

Por detrás do vidro do ônibus surge um alto prédio rosa que toma conta do cenário e 

chama a atenção de Vitória que não perde a oportunidade de tirar uma fotografia. 

O ônibus prossegue em seu trajeto, sai da avenida principal de muitos prédios e 

carros, e entra em ruas tranqüilas de pouca movimentação. O cenário se 

transforma, no lugar dos altos prédios casas e árvores. Em seus percursos urbanos 

Vitória está acostumada a se ver cercada por prédios e por tons cinzentos da 

imensidão do asfalto e das construções. 

Ao observar a nova paisagem composta por uma casa e uma árvore, Vitória decide 

tirar uma foto. Ela comenta que a casa e a árvore são muito lindas, por isso, 

resolve registrar esta cena que não é costumeira aos seus olhos. 



Outros olhares 

 No trajeto para casa, Vitória observa na cidade aquilo que tem 

significado e importância aos seus olhos que pode diferir-se 

dos olhares dos adultos. O mesmo contexto urbano pode ser 

observado por diferentes perspectivas de acordo com o olhar 

do sujeito observador. Cada um observa o que lhe interessa 

de acordo com seus propósitos, sua vida acadêmica e 

profissional, idades de vida, por exemplo, um engenheiro 

certamente ficará atento às construções existentes na cidade: 

pontes, prédios, casas, etc, enquanto que um sociólogo pode 

ficar mais atento às relações entre as pessoas. De um lado 

uma observação focada na paisagem humana, e do outro, 

uma observação focada na paisagem física da cidade. 

 Desta forma, os olhares sobre a cidade são inúmeros: olhares 

dos elementos lúdicos, dos elementos da paisagem humana e 

paisagem física, etc.  

Nayana Bretas Nascimento (2009) A cidade (re)criada pelas crianças . Dissertação de Mestrado em 
Sociologia da Infância 

 



Poderes 

Chegamos no acolhimento noturno por volta das 18h e logo depois os meninos chegaram no carro que os traz do 
espaço diurno. Quando João nos viu falou muito sério que não queria conversa conosco porque havíamos 
combinado de ir ao espaço mostrar o filme que eles haviam feito e que nós tínhamos descumprido nosso acordo. 
Eu disse que ele estava enganado, pois o combinado era que eu e Thaís editaríamos o filme a tarde em casa e 
que traríamos pronto para o acolhimento noturno. Ele ficou meio desconfiado, mas perguntou a Spiderman, que 
confirmou o que eu disse. Então, imediatamente ele se voltou pra mim com um olhar cheio de expectativa: “Então 
tia?! Você trouxe o filme?”. Quando respondi que sim e tirei o DVD da bolsa ele saiu correndo, comemorando 
com o DVD nas mãos. (Diário de Campo, acolhimento noturno, 03/06/2006) 

 Nesse dia, nos demos conta que os meninos estavam extremamente atentos às nossas promessas e aos 
acordos que fazíamos, sendo que alguma falha da nossa parte implicaria um “ficar de mal”, ou seja, um 
rompimento das nossas relações de camaradagem. O mais curioso é que a expectativa de João era que 
falhássemos no nosso acordo, pois o que surpreendeu ele foi nós estarmos ali com o DVD em mãos, conforme o 
combinado.   

 João veio falar comigo, pois queria que eu entregasse a máquina fotográfica para ele hoje à tarde e não apenas 
na hora que a mãe fosse buscá-lo à noite. Eu digo que não posso fazer isso, pois as outras crianças só irão 
receber a máquina no dia seguinte e todos ficariam com vontade de tirar fotografias ainda naquele dia, caso eu 
entregasse a ele. João tenta argumentar dizendo que promete que não irá usar a máquina agora, que levará para 
casa sem que ninguém veja. Diz que tem medo que a mãe dele chegue muito tarde e aí eu não estarei mais na 
instituição para poder entregar a máquina. Digo a ele que realmente não irei entregar a máquina agora pois isso 
seria muito chato para os outros meninos e digo que deixarei a máquina com os educadores pois assim a 
qualquer hora que a mãe dele chegasse a máquina poderia ser entregue. Ele então começa a dizer que os 
educadores jamais irão dar a máquina pra ele e me diz: “Eles não vão me dar tia! Vai sumir minha máquina e 
pronto!”. Eu muito séria respondo: “Se eles não te entregarem a máquina a gente leva eles pra DAI!”. Muito 
admirado, João pergunta: “Você faria isso, tia? Levaria os educadores pra DAI?”. Continuo séria e digo: “Claro, se 
alguém pega o objeto do outro sem pedir isso é roubo, então leva pra DAI”. João concorda comigo e sai, seguro 
de que receberá a máquina fotográfica. (Diário de Campo, 12/04/2006) 

 Juliana Santana,  (2008) Cotidiano, Expressões Culturais e Trajetórias de Vida: Uma investigação participativa 
com crianças em situação de rua . Doutoramento em Estudos da Criança – área de conhecimento em Sociologia 
da Infância. Universidade do Minho 
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Quotidianos 

  

Sarmento, Manuel Jacinto (2000). Lógicas de Acção nas Escolas. Lisboa. Instituto de Inovação Educacional. 



Implicações 

 «Também que não têm que comer [algumas crianças no mundo]… - diz a Carlota. 

 - Alguns adultos é que têm culpa.- afirma a Kika e levanta-se e fica no meio da sala. 

 - Adultos? – pergunto. 

 - Todos – Levanta-se o Nuno Gomes e ri-se. 

 - Dahhh – diz-lhe a Kika. Não são todos, são só alguns os que têm…-  faz com os dedos um gesto que significa 
dinheiro. 

 - Mas em democracia…- o Jorge Ribeiro interrompe-me e diz que vai ver no dicionário o que significa a palavra. 

 - É…um sistema – lê – que… 

 - É… sistema que existe em Portugal que as pessoas votam para decidir. – interrompe a Professora. 

 - Votar… - digo. 

 - É escolher – diz a Kika rapidamente. 

 - Para ganhar – acrescenta o Mickey. 

  - Olha, vota cada um para escolher um – diz a Kika irritada olhando para o Mickey. 

 - Pois, pois – diz o Nuno Gomes sarcasticamente - Nem todos!...alguns querem…eu vejo às vezes o 
telejornal…às vezes é chato. 

 - Eu também vejo…quase sempre – interrompe a Kika. 

 - Eu não…são uns ladrões [políticos] … Prá por aqui – diz o Mickey para o seu grupo, e bate com a mão no 
bolso. 

 A Kika percebe que eu não entendi e diz-me baixinho e rindo – Os políticos que roubam. Mas…hesita…eu sou 
pequena…não percebo de política, nem quero. Nem eles…têm que ser as pessoas a fazer pelas crianças eles 
não querem saber, ó não…» (Transcrição de vídeo de 12 de Fevereiro de 2005, 3.º ano da Escola EB1 de 
Mámoa/Barcelos/Portugal – Turma dos Rebeldes).  

 

 Tomás, Catarina Almeida (2007) Há muitos mundos no mundo… Direitos das Crianças, Cosmopolitismo Infantil e 
Movimentos Sociais de Crianças – diálogos entre crianças de Portugal e Brasil, Doutoramento  

  em Estudos da Criança – área de conhecimento em Sociologia da Infância. Universidade do Minho 

 


