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Resumo: A atividade de desenhar à vista e, de certa maneira, agarrar aquilo que se vê — ou se 
 lembra — e registar no papel pode constituir uma ferramenta de investigação para várias disciplinas 
das ciências sociais, que se revela válida e relevante. Desde a antropologia, à etnografia ou até mesmo 
ao adotar uma perspetiva mais literária, a atividade de desenhar à vista, sobretudo cenas do quotidiano, 
permite estabelecer um conjunto de imagens que nos contam algo sobre alguém, sobre uma prática, 
sobre um tempo ou lugar.

De facto, o processo em si, o de encontrar exemplares deste tipo de artefactos, que são ao  mesmo 
tempo artísticos e documentais, constitui em si um momento de reflexão. As páginas  seguintes preocu
parseão em olhar especificamente para um conjunto de desenhos encontrados na zona do concelho 
de Mafra, no decorrer de uma investigação entre 2018 e 2019. Este conjunto de documentos originais, 
feitos a tinta da china, representam cenas do quotidiano, cenas satíricas e personalidades dos  concelhos 
de Mafra e Torres Vedras e revelam, por um lado, uma mestria no traço desenhador por parte do 
artista, mas também uma grande preocupação em registar de forma fidedigna o que o rodeava — 
aparentemente, sem estratégias pictóricas específicas e sem passar para o papel tendências moldadas 
pela tradição da pintura.

Quanto à autoria, pouco se sabe: grande parte destes desenhos não estão assinados — apenas 
datados, sendo o mais antigo de 1901 — e os que estão assinados, estão sob a forma de pseudónimo2.

Assim, o presente artigo procura olhar para estes desenhos à vista enquanto ferramenta documental 
para o entendimento de uma comunidade, partindo de uma perspetiva que se pretende mais literária, 
inspirada pelos textos de Baudelaire em O Pintor da Vida Moderna. Nesse tentame, serão feitas várias 
considerações sobre a atividade de desenhar à vista enquanto forma de captar a realidade.

Palavras-chave: Desenho; Narrativas de quotidiano; Memória; Comunidade rural.

Abstract: Practicing live drawing and grabbing what one sees — or remembers — and put it on 
paper can be a very useful research tool to many subjects of Social Sciences. From anthropology, to 
ethnography or even when one tries a more literary approach, live drawing, specially scenarios from 

 1 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Email: martacarmezim@
gmail.com.
 2 Embora não se tenha a certeza do porquê de o autor querer proteger a sua verdadeira identidade, pensase 
que possa estar relacionado com o teor satírico de alguns dos desenhos. Nos desenhos que estão assinados pode 
lerse o pseudónimo “Cruz Martins”.
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everyday life, can help gather a set of images that tell us something about someone, an experience, 
a time or a place.

The process of finding these types of drawings, which are both artistic and documental, is in itself 
a moment to reflect on. The present essay focuses on a set of drawings found around Mafra’s county, 
Portugal, during an investigation held between 2018 and 2019. This set of original drawings, made 
in chinese ink, gather numerous representations of everyday life — some with satirical input — and 
personalities from Mafra’s and Torres Vedra’s counties. These drawings show, first of all, the mastery 
of its drawer and also their big concern in showcasing a trustworthy picture of what surrounded  
them — aparently, without using any pictorical strategies or trends passed on by paining tradition.

About its authorship, there is not a lot of information: most of the drawings do not show a signature 
— only date, the oldest being from 1901. The author uses a pseudonym on the ones that are signed3.

So, the present essay seeks to look at these live drawings as documental tools to better understand 
a community, from a more literary perspectiive, inspired by Baudelaire’s Painter of Modern Life.  
By doing so, this essay aims to draw conclusions about live drawing as a way to capture reality.

Keywords: Drawing; Everyday narratives; Memory; Rural community.

HISTÓRICO E ARTÍSTICO: DOIS LADOS DO PAPEL

Em Pintor da Vida Moderna, Baudelaire explora amplamente o conceito de 
“pintor de costumes”, tecendo uma larga caracterização deste indivíduo que se 
preocupa acima de tudo em “agarrar o momento” e fixálo no papel. Este momento, 
que tem tanto de belo como de corriqueiro, acaba por se tornar também ele uma 
marca histórica de um determinado local, prática ou personagem. De facto, pode 
até argumentarse que esse momento, aquele que o pintor ou desenhador registou 
e, até certo ponto, congelou no papel, adquire um fascínio e uma importância que 
se divide em duas dimensões: a artística e a histórica (Baudelaire, p. 851).

Invariavelmente, estes documentos iconográficos, por captarem aquilo que 
Baudelaire (p. 851) chama de “qualidade essencial do presente”, tornamse ferra
mentas de estudo para várias áreas das ciências sociais, como a Antropologia, 
a Etnografia ou a Sociologia. No conjunto de desenhos que inspira o presente 
 artigo, podem identificarse várias cenas da vida quotidiana da comunidade rural 
do concelho de Mafra nas duas primeiras décadas do séc. XX, cuja análise  permite 
traçar várias considerações sobre essa mesma comunidade. É de particular interesse 
perceber, enquanto espectador das cenas retratadas no papel, as marcas históricas 
encerradas nestes desenhos: as roupas, os penteados, os cenários e os momentos 
propriamente ditos (a venda dos melões na Serra do Socorro em 1901 ou as festas 
religiosas na localidade de Freixofeira).

 3 Althouth there is no certainty as to why the author used a pseudonym, it is thought to be something 
 connected to the fact that many drawings are forms of social critic. The author’s pseudonym is “Cruz Martins”.
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A análise da vertente histórica destes desenhos pode funcionar como o subli
nhar de um livro de história. Por um lado, importa analisar cada momento, cada 
cenário e cada personagem quanto à sua individualidade: em que ano se passa a 
cena retratada? Possui personagens destacadas ou, por outro lado, representa uma 
cena da esfera pública e por isso é partilhada por vários indivíduos? Representa 
um momento de cariz religioso? Ou pretende caracterizar atividades económicas 
da comunidade e formas de subsistência? A resposta a estas perguntas, que nos 
permite começar a traçar conclusões sobre as imagens que vemos, advêm da 
necessidade de analisar cada desenho quanto à individualidade do seu conteúdo.

No entanto, essas conclusões só serão relevantes, sobretudo em contexto de 
investigação, se cruzadas. Por outras palavras, a utilização de documento icono
gráficos que representam cenas do quotidiano para o estudo aprofundado de uma 
comunidade num determinado espaço e tempo, só se torna fecunda se os significados 
estabelecidos, as relações representadas, os cenários e práticas fixados em cada 
desenho forem confrontados uns com os outros. Este tentame vai permitir que, no 
decorrer da investigação, se percebam os elementos constantes e inusitados, mas 
igualmente relevantes para o trabalho, como também permite perceber quais os 
traços característicos (práticas, valores, formas de estar na esfera privada e pública) 
que reforçam o sentido de pertença a uma comunidade e, ao mesmo tempo, servem 
de marca de distinção quando comparados com os de fora.

Ou seja, e retomando a expressão utilizada anteriormente, este tipo de 
 desenhos “de costumes”, que se preocupam em captar a moral histórica de uma 
comunidade, serve como o sublinhar de um livro de história: o olhar do pintor ou 
desenhador capta toda a envolvência e todo o contexto que justifica, complementa 
e explica determinada prática ou personagem, mas decide destacala dessa mesma 
envolvência. Por outras palavras, podemos dizer que ao analisar estes desenhos à 
vista, deste “pintor de costumes”, a partir de uma perspetiva meramente histórica, 
estamos também a destacar determinados momentos do plano próprio em que se 
desenrolam, captando assim aspetos que, sendo triviais, despertam a curiosidade 
de quem desenha.

No outro lado do fascínio por este tipo de desenhos, encontramos a sua 
dimensão artística, que enriquece as teias de significados e os contextos definidos 
pela análise dos mesmo desenhos a partir de uma perspetiva histórica.

De uma perspetiva artística, este tipo de desenhos do quotidiano e do trivial 
são especialmente interessantes, na medida em que constituem uma expressão 
do real e concreto — das cenas que despertaram mais curiosidade no pintor —, 
mas que nunca deixa de estar também dependente da sua imaginação. De facto, 
no confronto entre a leitura de O Pintor da Vida Moderna e este conjunto de 
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desenhos, podemos sugerir que os “pintores de costumes” se caracterizam por 
um certo sentido de infantilidade no seu trabalho. Ora, é pela sua curiosidade 
aguçada e pela imaginação que, mesmo perante cenas concretas do dia a dia, tem 
que obrigatoriamente entrar em cena para dar vida a estes registos de forma a 
tornálos mais do que meras “fotografias” ou ditados do que os seus olhos viram 
a determinado momento ou do que captou na memória.

No processo de pintar os costumes, as práticas e a vida quotidiana das 
 pessoas, com atenção aos pormenores como os elementos das indumentárias, o 
corte da barba ou as formas elaboradas dos arraiais, a curiosidade funciona como 
o  motor que impulsiona esse mesmo processo que depois é enriquecido com o 
poder imaginativo do pintor. Por outras palavras, pode argumentarse que o facto 
de o pintor ter escolhido determinado momento para fixar no papel, em detrimento 
de outro, já diz muito sobre a sua sensibilidade quanto à realidade que o circunda, 
mas também quanto à sua intenção para realizar este tipo de desenhos. São cenas 
da esfera privada, que despertaram a curiosidade do pintor porque são práticas, 
costumes, rotinas que lhe são queridas e que ele pretende fixar no papel, numa 
tentativa de travar o iminente desaparecimento das suas memórias? São cenas da 
esfera pública, que se tornaram curiosas aos seus olhos pelo desafio que é fixar 
algo que é, na sua essência, vivo e que mesmo no papel deve ser entendido como 
tal? Estas são apenas algumas possibilidades, entre infinitas, que podem estar por 
trás da razão de ser dessa curiosidade tão legítima do ponto de vista artístico, 
como infantil. Tudo depende do momento escolhido, da intenção do pintor e, em 
última instância, da sua imaginação.

A questão da imaginação tornase especialmente fecunda quando nos  deparamos 
com desenhos do quotidiano que revelam uma pesada carga satírica. Nestes casos, 
o pintor pega num determinado momento que vê — ou de que se lembra — que, 
no papel, regista e exagera. Por um lado, o pintor acaba por fixar não só as 
marcas de época — os cabelos, as roupas, as práticas, os cenários, as atividades 
económicas —, como também momentos históricos, variações das relações sociais, 
políticas e de poder.
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Fig. 1. “Por montes e vales / À caça do Bacelo”. Digitalização do desenho original.
Cruz Martins, s/d. “Arquivo Família Mucharreira”.

Na Fig. 1 podemos ver um exemplo de como o pintor conseguiu captar tanto 
as marcas históricas de modernidade, recorrendo a essas mesmas marcas para fazer 
referência a um momento histórico, que impactou o quotidiano da comunidade 
representada. No desenho podem observarse três dimensões que se distinguem 
e complementam.

Em primeiro lugar, o cenário pitorescorural que se denuncia sobretudo pela 
casa modesta que se vê ao fundo e a mulher que se depreende trabalhar em casa 
devido à saia comprida, o avental simples, a pose robusta e o cabelo  apanhado 
para que não atrapalhasse no trabalho. Este cenário de fundo, entendido como 
rural devido a todas as pistas que o autor do desenho nos vai deixando, é  também 
completo com a presença dos animais — o burro de carga e os cães —, não 
só típicos de encontrar neste tipo de cenários como também necessários para o 
 trabalho no campo.

Da mesma maneira, os dois homens representados com traços mais grosseiros 
e que gesticulam no que parece ser uma forma mais evasiva, remetemnos também 
para as atividades ligadas à agricultura. Não só os traços faciais são mais exage
rados, eventualmente para fazer referência à dureza e morosidade dos trabalhos 
agrícolas da época, como também a indumentária — a cinta, o colete, o barrete 
— e os adereços — como a enxada — confirmam que esta cena se desenrola num 
cenário rural, protagonizada por estes trabalhadores da terra.
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Finalmente, a personagem “estranha” ou que se encontra mais deslocada de 
todo o cenário: um terceiro homem — de traços físicos claramente diferentes dos 
dois descritos anteriormente, muito mais finos mas ao mesmo tempo também eles 
exagerados (como o nariz que se evidencia para segurar os óculos — outro adereço 
que pretende marcar a diferença entre os dois tipo de personagens representadas). 
Outro pormenor interessante neste terceiro homem é o facto de estar a escrever. 
De facto, na época representada4 a grande maioria dos trabalhadores agrícolas era 
analfabeta e por isso, recorrer à caneta e ao papel em que escreve “arranque de 
bacelos” é uma forma de evidenciar esse fosso entre classes sociais e profissões. 
Da mesma maneira, este terceiro homem que, aparentemente, não faz parte deste 
cenário rural e que se distingue dos outros pelos traços físicos, pela indumen
tária — casaco comprido, um chapéu de coco, a barba cortada — e a expressão 
facial trancada, quase sem qualquer expressão, como se nem sequer reconhecesse 
a presença dos outros dois indivíduos, funciona também como ferramenta satírica. 
Por outras palavras, pode dizerse que o autor recorre a esta personagem para 
 representar um momento históricosocial específico5 e assim, conseguir tecer a sua 
crítica, recorrendo a outros elementos do desenho.

A intenção satírica do autor tornase ainda mais evidente quando vemos o 
burro de carga — normalmente utilizado para auxiliar os homens nos trabalhos 
agrícolas — a servir o “doutor” encarregue do corte dos bacelos. É de salientar 
que este burro, em vez de carregar produtos ou ferramentas agrícolas, aparece a 
carregar molhos fartos de papel e barris de “tinta para escrever”, de um lado e 
de outro. A junção destas duas figuras — do homem de óculos que escreve no 
papel e o burro que o auxilia — torna evidente a mensagem do autor e a sua 
crítica perante a proibição do cultivo de bacelos, que condicionou a vida destes 
homens e famílias que encontravam o seu sustento na terra, que até os burros 
para serem postos “ao trabalho” teriam de estar ao serviço da proibição, por ser 
o único trabalho legal.

 4 Apesar do desenho da Fig. 1 não fazer qualquer referência a tempo e espaço pensase que, pela 
referência à “caça dos bacelos”, esta cena se passa na década de 30 do séc. XX, nos concelhos de Mafra 
e Torres Vedras (dado que grande parte dos desenhos do autor representam cenas do quotidiano destes 
dois concelhos e das suas comunidades).
 5 O desenho, intitulado “Por Montes e Vales à Caça do Bacelo” remete para a proibição da plantação 
e cultivo de bacelos, devido à grande abundância de vinho que contrastava com o baixo poder de compra. 
Nos anos 30 do séc. XX esta proibição foi motivo de vários tumultos entre os trabalhadores agrícolas, 
que tinham nos bacelos um dos seus meios de subsistência, e os encarregues de ordenar o corte das  
suas culturas.
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Fig. 2. “Sem Ofensa… /…É um doutor!”. Fotografia ao desenho original.
Cruz Martins, s/d. “Arquivo Família Mucharreira”.

Outro exemplo do caráter irónico e satírico de alguns dos desenhos que  compõe 
este conjunto é o da Fig. 2. Neste caso, não há uma preocupação tão profunda 
com o contexto nem com os pormenores que, de certa forma, tornam a mensagem 
por trás da obra mais subtil, mas não menos eficaz. O exemplo da Fig. 2 é mais 
imediato, mais óbvio e, por essa razão, com um sentido de humor mais aguçado.

Na imagem, vemos mais uma vez a figura do burro que surge carregado com 
livros de “História”, “Drama”, “tratados”, “Sciencia” e outros cuja inscrição se 
tornou ilegível com o tempo. Aparentemente, apesar de parecer sempre estranho 
— dado que os burros não costumavam carregar livros —, o desenho por si só 
não parece especialmente tenaz ou relevante do ponto de vista da análise do seu 
conteúdo. Contudo, este retrato é complementado pelo texto que o acompanha: 
“Sem ofensa… é um doutor!”.

A inserção deste texto atribui ao desenho uma nova e mais profunda  dimensão, 
que vai muito para além do simples registo do que é corriqueiro, como um burro 
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de carga carregado. Ora, empregar a expressão “Sem Ofensa” é uma forma irónica 
de, efetivamente, ofender ou pelo menos melindrar os que forem os alvos da  crítica 
do desenho. Ao utilizar a expressão “Sem Ofensa / …É um doutor!”, o autor do 
desenho pretende mostrar como chamar um burro de carga de doutor — cuja 
personificação é sublinhada pelos livros que carrega — é, de facto, uma ofensa 
motivada pelos conflitos e tumultos entre “doutores” e “pessoas da terra”, durante 
a primeira metade do séc. XX nas comunidades rurais do concelho de Mafra e 
Torres Vedras. Ironicamente, a crítica estendese e, na sua dimensão mais direta, 
percebese como o autor também pretende apontar o dedo aos que, com os seus 
anos de educação e consequente poder financeiro, se autointitulam e são reconhe
cidos na esfera pública da comunidade como “doutores”, quando na realidade 
não passam, também eles, de meros burros — no sentido figurado — porque não 
conhecem nem o verdadeiro trabalho (o da terra, de sol a sol, moroso e cruel para 
os trabalhadores agrícolas), nem a realidade dos outros (os que não são doutores).

Tanto a Fig. 1 como a Fig. 2 são dois exemplos de como o autor utiliza os 
seus desenhos não só para o registo dessa “qualidade essencial” do seu presente, 
nos quais encontra na trivialidade do quotidiano a beleza dessas memórias vivas, 
como também os utiliza enquanto ferramenta de crítica social.

De facto, pode dizerse que estes desenhos, sobretudo os de crítica social, 
parecem ser mais do que um simples exercício da memória. Embora muitos dos 
desenhos revelem um certo medo em deixar escapar pormenores importantes para 
um registo fidedigno do quotidiano, os de crítica social acabam por se destacar 
do conjunto não só pela inteligência da crítica, mas também porque parecem ser 
os exemplos de maior inspiração e maior exercício da imaginação. Evidentemen
te, os desenhos com grande carga satírica são, sem dúvida, registos nos quais o 
autor se inspira para concretizar a sua crítica social e nos quais exerce a agitação 
da sua imaginação, obrigatória para o comentário mordaz. Ou seja, se o “pintor 
de costumes” tem esta intenção, não interessa apenas que este seja minucioso e 
atento aos pormenores da cena a que assiste ou de que se lembra: é necessário 
ter a capacidade de se inspirar nesses mesmos pormenores, em que a trivialidade 
ganha importância e beleza renovadas, e ter a capacidade de os tornar em textos 
pictóricos ricos em significado.
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O PINTOR LITERÁRIO

Falar de desenhos do quotidiano, como é sugerido anteriormente, é falar de 
obras que se destacam das que seguem a tradição da pintura, “das coisas eternas” 
(Baudelaire, p. 859) devido à sua dupla natureza: a artística e a histórica. Mas e 
quanto ao seu autor? Quem é este “pintor de costumes”, cujas representações estão 
sempre dependentes da sua imaginação e da sua capacidade de captar no papel o 
que os seus olhos veem?

Em O Pintor da Vida Moderna, Baudelaire fala amplamente deste indivíduo 
e atribuilhe várias características que se encaixam no tipo de retratos que realiza. 
Entre essas características, a que talvez se torne mais relevante para a perspe tiva 
que se pretende explorar no presente artigo é a sua dimensão literária, que é 
 evidente nos desenhos do quotidiano.

Voltando um pouco atrás, e recuperando a dimensão histórica deste tipo 
de desenhos, pode argumentarse que este pintor procura, no que é histórico, o 
que há de mais poético e é precisamente aí que se pode encontrar a sua vertente 
mais literária, que o distingue de pintores que não se focam em captar momentos 
da vida quotidiana. De facto, este pintor revela a capacidade de olhar para um 
momento ou cena da vida privada ou pública e ser capaz não só de a captar, 
mas também de se exprimir a ele mesmo através dela. Até que ponto é que este 
exercício não se assemelha ao processo de escrita de um poema, em que o poeta 
se inspira naquilo que o rodeia, naquilo que vê, que se lembra de ver ou de ter 
sentido, e a partir dessas cenas concretas consegue compor uma obra na qual se 
capta a ele próprio, mas também a tudo o que vê? De certa maneira, são vários 
os pontos em que o poeta e o pintor de costumes se tocam, sobretudo porque 
ambos encontram beleza — ou inspiração? — nos pormenores mais triviais. Para 
além disso, podemos alargar esta linha de pensamento e argumentar que, até certo 
ponto, este pintor olha para a sua obra como parte de um todo, tal como acontece 
com um poema num livro.
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Fig. 3. “Festa da Freixofeira / Aspectos”. Digitalização do desenho original.
1904, s/a.

Fig. 4. “Festa da Freixofeira”. Digitalização do desenho original.
s/d, s/a.



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61 | 221

O Pintor Poeta: Considerações sobre o Desenho à Vista enquanto Ferramenta de Estudo de uma Comunidade

A Fig. 3 e Fig. 4 são dois bons exemplos dessa dimensão literária do “pintor 
de costumes”. Nestes dois exemplos não vemos marcas de ironia ou de crítica 
social, mas sim um relato, uma narrativa de quotidiano, datada de 1904, que se 
preserva até hoje na forma de retrato. Ainda, pode observarse que em cada folha 
estão várias cenas, várias perspetivas, que no seu conjunto compõem um quadro 
amplo e caracterizador do ambiente de festa, neste caso específico, na localidade 
de Freixofeira.

Na Fig. 3 vemos o registo da “Chegada da Philarmonica”, o momento em que 
os homens se juntam para “Deitar dos Foguetes”, a “Ornamentação do Arraial” e 
ainda um momento da passagem d’”A Procissão”. Cada momento funciona como 
parte da mesma história. Qualquer um dos momentos poderia ser olhado indivi
dualmente, mas é no seu conjunto que o pintor encontra o verdadeiro sentido de 
beleza do momento da festa, necessário para compreender “o sentido e o espírito” 
(Baudelaire, p. 875) — a modernidade – da cena representada.

Na Fig. 4, que faz referência à mesma festa, vemos representados “Um 
 Festeiro”, cujo traço, a postura e todo o conjunto da representação contrasta 
com o desenho abaixo, em que se vê “Na festa / uma bebedeira”. É interessante 
olhar para estes dois retratos que parecem ser, uma vez mais, uma representação 
preocupada por parte do autor em distinguir os diferentes atores desta cena. O 
festeiro surge hirto, com ar quase empertigado. De festeiro6, como quem festeja, 
parece ter pouco: é festeiro porque está na festa, como dever que advém da sua 
posição social e não propriamente porque procura divertirse. Como o próprio autor 
dos desenhos  descreve noutros, “o aiguelaife” como representado nestes retratos 
também se trata de uma beleza de época ou, como lhe chama Baudelaire (p. 869), 
“um emblema de caráter”. Mais uma vez, as marcas de classe — e de hierarquia 
social — tornamse evidentes na indumentária e na forma como o festeiro é 
 representado: a roupa cuidada, pensada para ocasião de festa com o chapéu de aba 
larga, o bigode cortado que não se espalha pelo resto da face e até uma medalha.

Todos estes pormenores, associados à postura quase monástica da perso
nagem, contrasta com o homem que canta e dança — embora esses dois aspetos 
surjam como sugestão da embriaguez. A marca de distinção mais evidente entre 
estas duas personagens, que fazem parte da mesma narrativa, é a representação 
do rosto: de um lado, temos o festeiro cujo o rosto possui traços bem definidos e 
até delicados, em que podemos distinguir cada elemento da sua face; O homem 

 6 A denominação “festeiro” é atribuída à pessoa que, de certa forma, patrocinou a realização da festa 
naquele ano. Geralmente, eram homens e com grande poder económico. Ser o festeiro ou, como chamado 
atualmente, o mordomo ou juiz da festa, era também uma forma de fixar uma determinada posição no 
seio da comunidade.
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que se diverte surge de rosto riscado, completamente negro. Podemos tecer  várias 
considerações sobre esta opção do pintor: por um lado, pode simplesmente dar a 
entender que não pretende representar nenhum indivíduo em específico. De facto, 
não sabemos até que ponto é que o festeiro se trata de uma pessoa “viva”, no 
sentido em que existiu realmente, com identidade própria fora do desenho. O 
homem que bebe e que dança, que gesticula livremente sem, aparentemente, estar 
condicionado pela sua posição social pode funcionar aqui como a representação 
de um grupo de pessoas dentro da mesma comunidade7, podendo ser essa outra 
explicação para o rosto indescritível e irreconhecível, sem nenhum traço caracteri
zador. Ainda, podemos ir mais além e alegar que o rosto confuso e desfigurado 
pode ser a estratégia pictórica que o autor arranjou de representar, artisticamente, 
essa bebedeira que acompanha o homem — vestido de colete, de cinta e barrete 
— que parece cantar e dançar em festejo.

Mais uma vez, são duas representações totalmente opostas, fidedignas da 
realidade de uma comunidade num determinado espaço e tempo, mas ao mesmo 
tempo, romantizadas por este poeta que não escreve, mas desenha. Através do 
 desenho e das marcas históricas que vai captando, este “pintor de costumes” 
tornase romancista, poeta, literário porque escreve uma história, com as suas 
personagens, cenários e adereços.

Os restantes quadros — ou textos pictóricos — da Fig. 3 e da Fig. 4 são, 
no fundo, cenários familiares. Esta denominação advém do facto de contarem uma 
narrativa que, embora se desenrole na esfera pública, não deixam de ser íntimas 
no sentido em que o pintor desenha aquilo que lhe é familiar, conhecido e que o 
indivíduo entende como seu. Por outras palavras, podemos alegar que o processo 
do desenho à vista acaba por dividir o “pintor de costumes”: por um lado, este 
sentido de pertença à comunidade e de encontrar partes da sua história pessoal e, 
também ela íntima, nas cenas que desenha; por outro, é na atividade do  desenho 
à vista que o pintor parece ter gosto em estar oculto do mundo, como se se 
 tratasse de um estranho que analisa e estuda uma comunidade da qual se coloca, 
propositadamente, à parte. Uma posição contradiz a outra, no entanto, são ambas 
necessárias no processo artístico de quem desenha estas cenas do quotidiano.

 7 As festas populares em território rural serviam como um escape da vida dura dos trabalhadores do 
campo e outros de classes sociais mais baixas. Dado que trabalhavam todo o ano, quer na agricultura quer 
na criação de gado, na produção ou na venda de géneros, as festas populares eram dos poucos momentos 
em que este grupo dentro da comunidade rural se conseguia desprender dos momentos de trabalho duro 
e gozar de momentos de lazer. Para além disto, grande parte das festas populares possuíam uma carga 
religiosa muito forte (daí a representação da procissão, considerado o momento alto de qualquer celebração) 
e, sendo a vida religiosa e a vivencia da fé uma parte fulcral do quotidiano rural da primeira metade do 
séc. XX, toda a gente se sentia na obrigação de estar presente nas celebrações anuais.
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Resta assim assumir que este pintor curioso, infantil, de imaginação fértil, 
de traço leve, mas assertivo não deixa de ser um historiador da comunidade que 
observa. Da mesma maneira que não deixa de ser parte dela, embora procure  sempre 
distanciarse o suficiente para captar os pormenores que constituem a narrativa 
do seu presente. Este pintor que desenha à vista ou de memória e que com essas 
imagens escreve composições sobre o que é passageiro e efémero, na tentativa 
de os eternizar, não procura lucro nem tampouco procura posicionarse a si e às 
suas obras em qualquer corrente ou tradição da pintura. É, por outro lado — e 
tal como os frutos do seu trabalho — imediato, consciente do posicionamento das 
personagens e de como gesticulam, dos cenários e momentos que seleciona. Quer 
seja uma festa da aldeia, quer seja um burro de carga.
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