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prefácio 

Os antropólogos portugueses da minha geração tiveram o privilégio de se 
relacionar, logo enquanto estudantes de licenciatura, com os desenhos de 
Fernando Galhano, membro do grupo de investigadores criado por Jorge 
Dias e ligado ao Museu Nacional de Etnologia. Para a maioria dos antropólo-
gos que se licenciaram em Portugal, esse foi o primeiro, e por vezes o único, 
contacto com a presença do desenho no seio da sua disciplina. A geração 
que se seguiu, se fez desenhos, pouco os mostrou. Com exceção de Manuel 
João Ramos, que os usou no seu trabalho e numa interessante e pioneira 
colaboração com Ana Isabel Afonso.

No entanto, se optarmos por um olhar que abranja mais do que a antro-
pologia portuguesa, podemos dizer que o desenho esteve, desde sempre, 
presente na prática dos antropólogos. Ele aparece em cadernos de campo, 
em monografias, em fichas guardadas em arquivos académicos... As lógicas 
do uso do desenho em Antropologia são, desde os primórdios da disciplina, 
diversas: uns servem para representar o real (à semelhança do que faz o 
desenho científico para a biologia ou para a arqueologia) e outros mais 
para o interrogar (por vezes mesmo para interpelar as pessoas com quem 
o etnógrafo trabalha).

Nos últimos anos surgiram, enquadrados num movimento mais alargado 
de discussão epistemológica que tem aproximado a antropologia dos cam-
pos artísticos, vários textos que insistem no interesse de colocar o uso do 
desenho no centro dos processos de interrogação do real. Apontam para a 
necessidade de aceder empaticamente às formas do mundo e o traço, que 
resulta de um gesto em que todo o corpo está implicado, parece ser um 
veículo privilegiado para esse acesso. 

Esta nova abordagem – cuja origem está no mundo anglo-saxónico, mas que 
já tem repercussões significativas, por exemplo, na antropologia brasileira 
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– cativou alguns jovens antropólogos portugueses que começaram a usar 
o desenho nas pesquisas feitas com vista à redação de teses de mestrado e 
de doutoramento. No caso do Departamento de Antropologia da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, esse inte-
resse foi talvez mais evidente do que em outras escolas, dada a importância 
que o departamento tem dado, sobretudo no primeiro e segundo ciclos, à 
componente da Antropologia Visual e à articulação da Antropologia com 
as artes e a cultura material. 

Faltava no entanto promover, em quadro académico, momentos de expe-
rimentação do uso do desenho. Fazer esse exercício implicava, necessaria-
mente, a presença de docentes com formação em antropologia e a presença 
de docentes com formação na área do ensino do desenho.  Ora esta segunda 
formação os docentes do departamento de Antropologia não a têm, pelo 
que seria necessário colaborar com um professor de uma outra instituição. 
Os Professores do Departamento de Antropologia Sónia Vespeira de Almeida 
(que tem trabalhado no campo da Antropologia da Arte) e José Mapril (com 
experiência de trabalho de terreno em contexto urbano) convidaram por isso 
o Professor Philip Cabau, docente da Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha (com trabalho prático e teórico na área do ensino do dese-
nho), para em conjunto prepararem uma proposta de experiência conjunta.

Pareceu-nos que para pôr a referida proposta em prática, seria bom come-
çar por um primeiro ensaio inserido nos cursos de Verão da NOVA FCSH 
(de forma a, partindo dele, refletir acerca da utilidade do enquadramento 
futuro da aprendizagem do uso do desenho nos curricula da licenciatura e do 
mestrado em Antropologia). Foi assim feito um primeiro curso em Setem-
bro de 2016 e um segundo em Julho de 2017, tendo este contado também 
com a presença das Antropólogas Rita Ávila Cachado (com experiência de 
trabalho de terreno em contexto urbano) e Inês Belo Gomes (com formação 
de primeiro e segundo ciclo em Artes Plásticas). 

Este livro pretende tornar pública a reflexão desenvolvida por três docentes 
responsáveis por duas experiências de inserção do uso do desenho numa 
pesquisa etnográfica realizada em contexto urbano.  

prefácio
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Na qualidade de Coordenadora Executiva do Departamento de Antropologia 
da NOVA FCSH, só posso afirmar aqui a minha vontade de continuar a criar 
condições institucionais para que o interesse dos estudantes de antropologia 
pelo uso do desenho se possa transformar em verdadeiras experiências ino-
vadoras, que mais tarde venham a ser integradas nas práticas de investigação 
dos antropólogos formados em Portugal.





preface 

Portuguese anthropologists of my generation had the privilege, as undergra-
duate students, to come in contact with the drawings of Fernando Galhano, 
a member of the group of researchers created by Jorge Dias and linked to the 
National Museum of Ethnology. For the majority of these young anthropolo-
gists, who had just graduated in Portugal, this was the first, and sometimes the 
only, relation with drawings within the discipline. In the following generation, 
the ethnographic drawings, if any, were scarcely shown. Two exceptions are 
Manuel João Ramos, that uses drawing in his ethnographic work, and also 
his interesting and pioneering collaboration with Ana Isabel Afonso.

However, if we look at anthropology by and large, we can say that drawings 
have always been present in the practice of anthropologists. It appears in field 
notes, in monographs and in archives… Since the beginnings of the discipline, 
its uses are very diverse: some depict reality, just like scientific drawing in 
biology or archeology, while others use it to question this reality – that is, 
drawing objects, people, rituals, etc., as a means of understanding them. 

These last few years, several texts reclaim the use of drawing as an essential 
tool for the questioning of reality – mostly framed in a broader epistemo-
logical move that has connected anthropology and the arts. These texts 
highlight the need to empathically reach to the world and its images. And 
in this sense the drawing seems to be the accurate way to do this – as it 
mobilizes the observer’s whole body in its making.

This new approach – whose origin reside in the English speaking countries, 
but which already has significant repercussions, for example, in Brazilian 
anthropology – also had an impact on some young Portuguese anthropolo-
gists, who began using the drawing in their master and doctoral researches. 
Inside the Department of Anthropology of the NOVA School of Social 
Sciences and Humanities this interest was perhaps more noticeable than in 
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other schools, given the importance the Department has given, especially 
in undergraduate and post-graduate levels, to Visual Anthropology and the 
articulation of Anthropology with the Arts and Material Culture. 

To fulfill this goal, an experiment was encouraged. The academic context 
required an articulation between teachers of anthropological training and 
others that were more familiarized with the use of drawing and its instruc-
tion. Having in mind that the teachers of the department of Anthropology 
are not experts in this area, a collaboration with a professor from another 
institution was required. 

Sónia Vespeira de Almeida (that has been working on the Anthropology 
of Art) and José Mapril (with an expertise in urban ethnographies), both 
lecturers from the Department of Anthropology, invited Philip Cabau, 
a lecturer on Drawing in Fine Arts and Design at the School of Arts and 
Design/Caldas da Rainha, Polytechnic Institute of Leiria, to set up a course 
that would bring these themes together. It seemed to us that in order to 
set up this proposal, a good first occasion was a course in the NOVA FCSH 
Summer School, in order to think about the uses of drawings in undergra-
duate and postgraduate degrees.

A first course was thus held in September 2016 and a second one in July 
2017, this time with the involvement of Anthropologists Rita Ávila Cachado 
(with experience of field work in urban context) and Inês Belo Gomes (with 
an undergraduate and a postgraduate degree in Fine Arts).

This book aims to let know how it all happened and the way some of the 
issues were explored in the fieldwork of an urban context – in which the 
use of the drawing was the main challenge – carried out by the three super-
vising teachers.

As the Head of Department of Anthropology, I can only reaffirm here my 
willingness to implement the suitable institutional conditions so that the 
uses of drawings by anthropologists in Portugal may lead to real innovative 
experiences and research practices.

preface
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o  gesto  do  desenho
t h e  dr aw i n g  g e s t u r e

Sónia Vespeira de Almeida
José Mapril





“Entrada na feira da ladra. Não se paga. Entrada grátis. Mul-
tidão dispersa. […] Entrar para quê. Que esperas ver? Só para 
ver. Quero ver o que há no mundo. O que resta. O que deitaram 
fora. O que deixou de se apreciar. O que teve de se sacrificar. 
O que se pensou que pudesse interessar a alguém. Mas são só 
bugigangas. Se estão ali, aqui é porque houve uma escolha. Mas 
pode ser que haja alguma coisa valiosa, lá. Não é bem valiosa. 
Mas alguma coisa que eu queira. Que queira salvar. Alguma coisa 
que me fale. […] Entrar para quê? Tens assim tanto tempo a 
perder? Vais olhar. Vais-te perder. […]

Entrar para quê? Há muitos outros lugares como este. Um 
campo, uma praça, uma rua embuçada, um quartel, um parque 
de estacionamento, um cais. Podia ser qualquer sítio, mas acon-
tece que é aqui. Está cheio de todos os lugares. Mas é aqui que 
vou entrar. Com os meus jeans, blusa de seda e ténis. Manhattan, 
Primavera de 1992. […] Entro.”

Susan Sontag, O Amante do Vulcão (1992)

1 .  e n t r a r  pa r a  q u ê ? 

No final do Verão de 2016, concebemos e realizámos, conjuntamente com 
Philip Cabau, um Workshop em Desenho Etnográfico, no contexto da Escola 
de Verão da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Enquanto antropólogos e professores, o desafio permitiu-nos uma reflexão 
mais consolidada sobre a mobilização do desenho na prática etnográfica, 
em particular perceber quais as potencialidades da sua inclusão mais activa 
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no gesto etnográfico (Pina-Cabral, 2007), sempre ancorado no «desejo de 
ir “lá” ver, perceber bem, questionar, confrontar e voltar com a melhor 
compreensão possível» (Pina-Cabral, 2007:193).

O desenho, enquanto instrumento de produção etnográfica, ocupou um 
território instável e descontínuo nas metodologias antropológicas1. Para 
certos autores, em certos períodos, o desenho foi central na problematiza-
ção das realidades sócio-culturais estudadas, dando a ver e desocultando o 
que não estava visível. Para outros, o desenho foi simplesmente ignorado. 
Podemos até certo ponto afirmar que o desenho ocupou um lugar ambíguo 
no trabalho de campo, especialmente se comparado com outros métodos 
mobilizados pela disciplina.

Nos últimos anos, porém, o desenho readquiriu um lugar de destaque no 
fazer etnográfico, enquadrando-se as duas edições do Workshop em Desenho 
Etnográfico neste retorno, procurando em particular resgatar o desenho 
nas etnografias realizadas em contextos urbanos2. Na senda do trabalho de 
Karina Kuschnir (2011), procurámos interpelar a importância do desenho 
através de exercícios etnográficos na/sobre cidade e como esta emerge, 
em toda a sua complexidade, a partir do gesto. O desenho, como a escrita, 
representa, tanto na cidade como noutros contextos, uma forma de produzir 
a representação etnográfica.

Deste modo, fazemos nossas as interrogações do romance de Susan Sontag 
para analisar e partilhar porquê e para quê que, através do desenho, entrámos 
no Bairro do Rego e no Mercado do Bairro de Santos, situados na freguesia 
das Avenidas Novas em Lisboa.

1 Para uma abordagem aos usos da imagem na antropologia portuguesa ver Leal (2008). Para uma 
reflexão mais recente sobre os usos do desenho ver Afonso (2004), Kushnir (2016), Azevedo & 
Ramos (2016) e Cabau (2016).

2 Ver por exemplo, o trabalho de Kuschnir (2011).
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2 .  va i s  ol h a r  um  lugar  c h e i o  de  t od o s  o s  lu g a r e s

O trabalho de “bastidores” realizado para a preparação dos workshops par-
tiu, num primeiro momento, da troca de saberes e experiências entre áreas 
disciplinares distintas, mas que partilham a centralidade da observação 
prolongada e da atenção nas suas formas de fazer.

Contudo, orientados e treinados para o modelo textual, os antropólogos, 
apesar da emergência e consolidação da sub-área disciplinar Antropologia 
Visual, subalternizaram a imagem relativamente ao texto, assumindo este 
último maior relevância3 como ponto de fixação das realidades e como um 
lugar da construção do seu significado. A célebre pergunta formulada por Cli-
fford Geertz no ensaio “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of 
Culture” incluído em The Interpretation of Cultures denuncia, de certa forma, 
esta supremacia: “What does the ethnographer do?” – he writes”4 (1973:19).

Sublinhamos que resgatar e interrogar o desenho como ferramenta meto-
dológica – uma ferramenta para ver (Kuschnir, 2011) – foi o nosso objectivo, 
procurando perceber como aprofunda e devolve a observação dos mundos 
que investigamos abrindo, deste modo, um território para a exploração de 
renovados trilhos para construção do conhecimento antropológico.

Circunscrevemos, como micro-território, o Bairro do Rego em Lisboa, funda-
mentalmente devido a três razões: 1) proximidade geográfica da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, situada na Avenida de Berna, em Lisboa; 2) espe-
cificidade urbana do bairro; 3) existência do Mercado do Bairro de Santos.

O Bairro do Rego apresenta um conjunto de características que parecem 
revelar um complexo lugar na cidade. Historicamente, é uma zona periférica 

3 Alguns autores, como Schneider & Wright (2006) fazem referência à iconofobia dos antropólogos. 
Para reflexão sobre usos do desenho na antropologia ver Taussig (2009; 2011).

4 Geertz reforça esta afirmação com a seguinte nota: «Or, again, more exactly, “inscribes.” Most 
ethnography is in fact to be found in books and articles, rather than in films, records, museum 
displays, or whatever; but even in them there are, of course, photographs, drawings, diagrams, 
tables, and so on. Self-consciousness about modes of representation (not to speak of experiments 
with them) has been very lacking in anthropology» (Geertz, 1973:19).
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que se situa para além da via-férrea de cintura (Baptista, 1987) e nas imedia-
ções do Hospital Curry Cabral. Simultaneamente, parece encerrado, a Norte, 
pela Avenida das Forças Armadas, e a Oeste, pela Avenida dos Combatentes. 
O bairro foi concluído nos anos 40 do século xx sendo ocupado por indús-
trias e uma população operária oriunda de várias partes do país. Segundo 
Luís Baptista (1987), a população do bairro tinha origem rural, sendo a 
maioria da Serra de Estrela, Viseu, Santarém e Abrantes. Ainda de acordo 
com a mesma pesquisa, durante a segunda metade do século, a construção 
do Hospital Santa Maria (em 1953), da Cidade Universitária, da Avenida das 
Forças Armadas, e mais tarde, já nos anos 70, da Avenida dos Combatentes, 
contribuíram para o isolamento e a autonomia do bairro face ao exterior:

“o que fora na primeira metade do século xx uma zona de fixação 
de população e, consequentemente de crescimento populacio-
nal, na sua maior parte à custa de migrantes de zonas rurais, 
transforma-se progressivamente numa zona de imobilidade 
populacional.” (Idem, 1987: 132)

No final do século xx, aquele que é hoje conhecido como o Bairro do Rego foi 
sujeito a um processo de transformação com vista à criação de numa nova 
centralidade em Lisboa, que consistiu na construção do Palácio da Bolsa, 
do Hotel Metropolitan e do Edifício Gemini (Baptista, 1987). Mais tarde, 
já no âmbito do Programa Especial de Realojamento (Ver Cachado 2012) 
procurou-se realojar algumas famílias naquela zona da cidade, processo 
que ficou concluído em 2000.

Actualmente, encontramos no bairro, também conhecido como o bairro 
dos pintores devido à sua toponímia, a sede nacional do PCP e do Grupo 
parlamentar do PCP no Parlamento Europeu na rua Soeiro Pereira Gomes. 
Simultaneamente, a sua população tem vindo a alterar-se sendo hoje com-
posta por classes médias.
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3 .  procur ar  a l g u m a  c oi s a  q u e  n o s  fa l e

Previamente ensaiámos o trajecto que iríamos realizar com os estudantes, o 
que na linguagem antropológica designamos de trabalho de terreno explora-
tório. Procurámos alguma coisa que nos falasse, isto é, procurámos identificar 
temáticas que nos permitissem uma articulação coerente com as problemá-
ticas da antropologia contemporânea. Interpelámos, indagámos o bairro e 
o mercado nas suas múltiplas dinâmicas com a cidade “alargada” (Cachado, 
2012). Desde logo sobressaíram alguns temas centrais como potenciais pistas 
de reflexão para o desenho etnográfico: (i) a natureza encapsulada do bairro 
e as deficientes mobilidades de acesso à cidade em geral; (ii) o impacto e a 
visibilidade do programa de realojamento nas dinâmicas do bairro; (iii) os 
processos de gentrificação de algumas zonas e a construção de um condo-
mínio de luxo; e (iv) finalmente, a deslocalização de algumas empresas e 
serviços e as consequências para as dinâmicas quotidianas do lugar.

Em 2016, uma visita exploratória ao Mercado do Bairro de Santos reve-
lou precisamente algumas destas dinâmicas e circunstâncias. Desde logo, 
surpreendeu-nos um núcleo de bancadas de mármore desocupadas, delica-
damente preenchidas com vazos de plantas trepadeiras que comodamente 
as invadiam. Percorremos o espaço identificando várias zonas desocupa-
das (por exemplo lojas, bancadas), que num dos dias seguintes, viriam a 
ser utilizadas pelos nossos alunos para desenhar. Observámos os gestos, 
as interacções, os movimentos dos corpos, o manuseamento de objectos, 
conversámos, anotámos.

Fizemos, também, uso dos registos fotográficos, criando um percurso visual 
que nos permitiu, posteriormente, voltar ao mercado e ao bairro nas dife-
rentes fases da preparação dos workshops. A nossa utilização despreocu-
pada da máquina fotográfica chamou a atenção dos funcionários da Junta 
de Freguesia das Avenidas Novas, bem como dos lojistas e comerciantes. 
Perguntaram-nos: – “São de uma grande superfície?” Surpreendidos res-
pondemos que eramos professores e que estávamos a preparar a visita dos 
nossos alunos ao mercado. E a partir desse momento começamos a identi-
ficar problemáticas etnográficas, um assunto que nos falasse.
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Naquele mês de Setembro de 2016 terminava a “Consulta Pública Mercados 
Municipais de Lisboa, 2016-2020”, que trazia para a discussão pública um 
conjunto de medidas de reformulação dos mercados da cidade de Lisboa. 
Neste contexto, os comerciantes do mercado pareciam sentir as suas vidas 
em suspenso, à espera de um futuro e isso tinha uma tradução efectiva 
na própria ocupação do espaço. O actual edifício do Mercado do Bairro de 
Santos data de finais da década de oitenta e está localizado entre zonas 
habitacionais construídas no âmbito do PER (Programa Especial de Realoja-
mento), um condomínio de luxo e um viaduto de acesso à Praça de Espanha, 
configurando uma zona com características intersticiais. Habitualmente, 
serve a população residente no bairro, mas também trabalhadores das 
empresas ali localizadas. Ainda assim, o mercado revela alguma decadência, 
com várias lojas e bancas encerradas – aquando da nossa visita, de um total 
de 50 bancas, apenas sete estavam efectivamente ocupadas. Entre estas 
encontramos bancas e lojas com produtos alimentares (peixaria, talho, 
banca de hortícolas, charcutaria, etc.), e vários serviços, tais como ateliê 
de costura, engomadoria, papelaria, entre outros. 

Segundo alguns dos comerciantes, este cenário deve-se a um conjunto de 
factores: em primeiro lugar, a relocalização de várias empresas aqui sedia-
das retirou uma parte substantiva dos clientes ao mercado. É referido que 
a saída da bolsa desta zona da cidade teria retirado importantes clientes 
ao mercado; em segundo lugar, o envelhecimento da população do bairro 
e o seu reduzido poder de compra tem levado a uma drástica redução do 
consumo; e finalmente, o próprio processo de renovação do mercado parece 
estar a contribuir para a sua decadência. Segundo alguns lojistas, o objectivo 
é renovar as actuais instalações e, por causa disto, os espaços vazios estão 
bloqueados e não podem ser novamente arrendados.

Em consequência destas particularidades considerámos importante um 
olhar comparativo sobre outros mercados com outras dinâmicas e para tal 
optámos por também visitar e desenhar o Mercado 31 de Janeiro, situado 
em Lisboa na freguesia de Arroios.
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4 .  q u e r o  v e r  o  q u e  h á  n o  m u n d o  e  o  desenho  como 
fazer  etnogr áfico

Gilles Deleuze afirmava que uma aula é musical porque é uma espécie de 
matéria em movimento, com vários centros de interesse5. Por isso desafiá-
mos precisamente os alunos a partilhar os seus centros de interesse, iden-
tificando conjuntamente problemáticas etnográficas decorrentes das visitas 
ao Mercado do Bairro de Santos e ao Mercado 31 de Janeiro, que viriam a 
ser discutidas connosco e com os colegas durante as sessões dos workshops.

Num primeiro momento, os estudantes voltaram aos seus registos com o 
objectivo de identificar e selecionar problemáticas antropológicas6. Procu-
rou-se que os alunos mobilizassem, não só os desenhos e apontamentos 
realizados, mas também que convocassem novas camadas interpretativas. 
Defendendo um posicionamento dialógico na sala de aula (Freire, 2012) e 
partilhando da ideia de Rancière (2010) de que devemos agarrar os alunos 
ao invés de lhes ensinarmos matérias mudas, desafiámo-los a apresentar 
e a discutir as problemáticas escolhidas. 

A partir de um debate focalizado na sua experiência com o desenho etno-
gráfico e no que este possibilitou, afinámos mutuamente os centros de 
interesse. Fluxos, mobilidades, escalas, mercadorias, consumos, espaço, 
trabalho, corpo, performance, gesto técnico, criatividade, margens e nor-
matividades foram as matérias destacadas. Estas espelhavam, de certa 
maneira, algumas problemáticas da antropologia contemporânea atenta 
às diferentes formas de se estar no mundo (Toren & Pina-Cabral 2011) e as 
suas complexidades e, simultaneamente, revelavam como pequenos lugares 
nos permitem, como argumenta Thomas Eriksen, reflectir sobre grandes 
temas. Nas palavras do autor: “One may therefore say that anthropology 
asks large questions, while at the same time it draws its most important 
insights from small places” (2002 [1995]: 2). Neste caso, o desenho permitiu-
-nos pensar sobre mercados, economia política e contextos urbanos bem 
como estas dinâmicas contextuais ajudam a dar sentido aos próprios gestos 

5 https://www.youtube.com/watch?v=Ur0qpYy4OIM

6 A identificação dos assuntos etnográficos viria a ser materializada na realização de um painel.
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dos actores. O gesto, dos nossos interlocutores e dos próprios antropólogos, 
assumiu assim um lugar de destaque. Se o conhecimento etnográfico implica 
não apenas intersubjectividade, mas também mutualidade, e, portanto, 
a produção de um conhecimento em conjunto com os nossos interlocuto-
res, então podemos afirmar que o gesto - que é desenhado e que desenha 
– e a linha traçada – aquela que desenha e escreve (Ingold 2007:120) – são 
mediadores interpretativos já que permitem estabelecer o diálogo entre 
quem observa e quem é observado e assim produzir conhecimento. Dito de 
outro modo, em antropologia a interpelação do real passa, também, pelas 
formas de registo e pelos cadernos de campo: “that mix raw material of 
observation with reverie and, […], with drawings, watercolors, and cuttings 
from newspapers and other media.” (Taussig 2011: xi). Diz-nos Taussig que 
nem todos os cadernos de campo são como os dele, mas o princípio está lá: 
uma assemblage de materiais resultantes do encontro etnográfico.

Se a Antropologia procura um entendimento sobre o estar no mundo, conhe-
cer a partir de dentro (Ingold 2013), o desenho permite ao investigador 
perguntar com os olhos e com o gesto (Berger 2011). Simultaneamente, 
ao desencadear um mapa colaborativo desvela uma troca intersubjectiva 
intersectando olhares, incitando a ver melhor as histórias e os mundos 
partilhados. Deste modo, o desenho e a antropologia participam em terri-
tórios comuns: são formas de ver e conhecer o mundo (Kuschnir 2016:105).

Desenhar como forma de conhecimento e perspectivar cada linha como 
um acesso antropológico ao sentido dos outros, foi o desafio dirigido aos 
estudantes. O seu retorno, através dos materiais que construíram e partilha-
ram, permitiu-nos reflectir em particular sobre os contributos do desenho 
etnográfico para o trabalho de campo. Na linha de Kuschnir, destacamos a 
relação do desenho etnográfico com as formas de registo, em particular a 
forma como ajuda o observador a ver e a ouvir novas coisas, gerando novos 
pontos de vista para o entendimento do real.



“It is the entrance to a flea market. No charge. Admittance free. 
Sloppy crowds. […] Why enter. What do you expect to see. I’m 
seeing. I’m checking on what’s in the world. What’s left. What´s 
discarded. What’s no longer cherished. What to be sacrificed. 
What someone thought might interest someone else. But it’s 
rubbish. If there, here, it´s already sifted through. But may there 
be something valuable, there. Not valuable, exactly. But some-
thing I would want. Want to rescue.  Something that speaks to 
me. […] Why enter? Have you that much spare time? You’ll look. 
You’ll stray. You’ll loose track of the time. […]

Why enter? There are many places like this one. A field, a square, 
a hooded street, an armory, a parking lot, a pier. This could 
be anywhere though it happens to be here. It will be full of 
everywhere But I would be entering it here. In my jeans and silk 
blouse and tennis shoes. Manhattan, Spring of 1992. […] I tell 
myself what I want to enter.”

Susan Sontag, The Volcano lover (1992)

1 .  a n  e n t r a n c e ?  

At the end of the summer of 2016, we conceived and carried out, together 
with Philip Cabau, a summer school workshop on Ethnographic drawings, 
in the New University of Lisbon.

As anthropologists and teachers, this summer course allowed us an in depth 
reflection about the importance of drawings in ethnographic practice, in 
particular in relation to the ethnographic gesture (Pina-Cabral, 2007) and 
the “desire to go ‘there’, to grasp, question, confront and come back with 
the best possible understanding” (Pina-Cabral, 2007:193).
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Drawings, as instruments of ethnographic production, occupy an unstable 
and discontinuous territory in anthropological methodologies1. For some 
authors, during certain periods of the discipline, the drawing was central 
to the study of socio-cultural realities, unveiling and making visible what 
was once unseen. For others, though, drawings were simply ignored. To a 
certain extent, the ethnographic drawing has occupied an ambiguous place 
in fieldwork, especially when compared with other methods mobilized and 
celebrated by the discipline.

In recent years, however, the drawing regained a prominent place in ethno-
graphic making. It is in this context that the two editions of the workshop 
in ethnographic drawing, in 2016 and 2017, have to understood, especially 
to reclaim its place in relation to urban contexts and researches2. Seeking 
inspiration in the work of Karina Kuschnir (2011), we wanted to highlight 
the importance of drawings in ethnographic exercises in and about the city 
and its complexities. Just like the act of writing, drawings are a way of pro-
ducing ethnographic representation, both in/of the city as well as in other 
contexts. This way, and just like Susan Sontag, we ask why and for what 
are we in Rego neighborhood and Santos neighborhood Market, located in 
the Avenidas Novas parish (freguesia in Portuguese) and what is the role of 
the ethnographic drawing.

2 .  a  p l a c e  of  m a n y  p l a c e s 

The “backstage” work carried out for the preparation of the workshops 
started, in a first moment, with an exchange of experiences among resear-
chers with different disciplinary areas with a common interest in long term 
observation. However, and in spite of the emergence and consolidation of 
the disciplinary sub-area of Visual Anthropology, anthropologists have 
been mainly trained in the textual model and, accordingly, subordinated 

1 For the uses of images in Portuguese anthropology see Leal (2008). For a more recent anthropo-
logical reflection about the drawing and its uses see Afonso (2004), Kushnir (2016), Azevedo & 
Ramos (2016) and Cabau (2016).

2 See for instance, Kuschnir (2011).
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the image to the text as a way of producing knowledge and meaning3. This 
trend becomes evident in the question formulated by Clifford Geertz in 
his famous essay entitled Thick Description: Toward an Interpretive Theory of 
Culture: “What does the ethnographer do? he writes”4 (1973:19).

Our objective was to reclaim the drawing as a methodological tool to see 
(Kuschnir, 2011) and deepen our ethnographic observations and, as a conse-
quence, open new avenues for the construction of anthropological knowledge. 

As a context for practice, we choose the Rego/Santos neighbourhood in 
Lisbon, because of (i) the geographic proximity to the university (in Avenida 
de Berna); (ii) the specificities of this urban location; (iii) the existence of a 
neighborhood daily market – the Mercado do bairro de Santos.

The Rego/Santos neighborhood presents a set of characteristics that seem 
to reveal a complex location in the city. Historically, it is a peripheral zone 
that lies beyond a railroad line (Baptista, 1987) and in close proximity to 
Curry Cabral Hospital. Simultaneously, it seems enclosed, to the North 
and to the West, by two major avenues (Avenida das Forças Armadas and 
Avenida dos Combatentes). The neighborhood was completed in the 1940s 
and was initially occupied by industries and a working-class population 
from various parts of the country. According to Luis Baptista (1987), the 
population of the neighborhood had rural origins, the majority of which 
were from Serra de Estrela, Viseu, Santarém and Abrantes. According to the 
same researcher, during the second half of the century, the construction 
of the Santa Maria Hospital (in 1953), the Lisbon University campus, the 
Avenida das Forças Armadas, and later, in the 1970s, the Avenida dos Com-
batentes, contributed to the isolation and autonomy of the neighborhood 
in relation to the rest of the city.

3 Some authors, such as Schneider & Wright (2006), explicitly mention the iconophoby of anthro-
pologists. For another analysis of the uses of drawings in Anthropology see Taussig (2009; 2011).

4 Geertz emphasizes this idea with the following note: «Or, again, more exactly, “inscribes.” Most 
ethnography is in fact to be found in books and articles, rather than in films, records, museum 
displays, or whatever; but even in them there are, of course, photographs, drawings, diagrams, 
tables, and so on. Self-consciousness about modes of representation (not to speak of experiments 
with them) has been very lacking in anthropology» (Geertz, 1973:19).
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“What was in the first half of the twentieth century an area of 
population settlement and, consequently, of population growth, 
mostly from rural backgrounds, progressively becames a zone 
of population immobility.” (Idem, 1987: 132).

By the end of the 20th century, what is now known as Bairro do Rego was 
subjected to a process of transformation with the specific aim of creating 
a new centrality in Lisbon, which included the construction of the new 
Stock Exchange, an Hotel and a mall - the Gemini Building (Baptista, 1987). 
Later, and in the context of a rehabilitation program (See Cachado 2012), 
some families were relocated to this part of the city, a process that was 
completed in the 2000s. Currently, the Rego/Santos neighborhood, also 
known as the painters’ neighborhood due to its toponymy, includes the 
national headquarters of the Portuguese Communist Party (PCP) and its 
Parliamentary Group in the European Parliament, in Soeiro Pereira Gomes 
street. Nowadays, its population has been changing and is now composed 
of segments of the population that describe themselves or are described 
by others as “middle classes”.

3.  looking  for  something  that  would  speak  to  us

Some days before, we did some exploratory (field)work, looking for themes 
that would allow us to articulate coherently some of the problems of con-
temporary anthropology. We questioned and researched the neighborhood 
and the market in its multiple dynamics within “enlarged” city (Cachado, 
2012) and identified some central themes for ethnographic drawings: (i) the 
encapsulated nature of the neighborhood and its limited mobility connec-
tions in relation to the city in general; (ii) the impact and visibility of the 
rehousing program on the neighborhood; (iii) the processes of gentrification 
of some areas; and (iv) finally, the relocation of some companies and services 
and its consequences for the daily dynamics of the area.

In 2016, an exploratory visit to the Santos neighborhood Market revealed pre-
cisely some of these dynamics and circumstances. At first, we were struck by 
a nucleus of unoccupied marble stands, delicately filled with vines of climbing 
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plants. We traced the space identifying several unoccupied zones (eg: shops, 
stands), which, in one of the following days, would be used by our students 
for their drawings. We observed the gestures, the interactions, the move-
ments of the bodies, the manipulation of objects, we talked, we took notes.

We also resorted to photographic records, creating a visual route that 
allowed us to return to the market and the neighborhood in the different 
moments of the preparation of the workshop. Our use of the camera caught 
the attention of the staff of the parish council of Avenidas Novas, as well as 
the shopkeepers and merchants that asked us: “Are you part of some large 
food retail chain?” Surprised, we explained who we were and the reasons 
that brought us to the market in the first place. From that moment on, we 
began to identify some ethnographic problems.

September (2016) was the final month to participate in the “Public Con-
sultation of the Municipal Markets of Lisbon (2016-2020)”, a program that 
proposed a series of measures to transform Lisbon’s markets. In this con-
text, the sellers in the market felt that their lives were on hold, waiting for 
a future, and this had an effect in the very occupation of the space. The 
current building of the Santos neighborhood Market dates back to the late 
eighties and is located close to the rehousing areas built under the PER 
(Special Rehabilitation Program), a luxury condo, and a major highway, and 
thus it is an area with interstitial/liminal characteristics.

Usually, this market is used by both neighborhood residents as well as by 
workers of the companies located in the area. In spite of this affluence, the 
market reveals some decay, with several shops and stalls closed – during 
our first visit, out of a total of 50 stalls/stands, only seven were actually 
occupied. Among these were stalls and shops with foodstuffs (fishmonger, 
butchery, vegetables, delicatessen, etc.), and various services, such as sewing 
studio, ironing, stationery, among others.

According to some of the venders, this scenario is due to a number of factors: 
firstly, the relocation of several companies reduced substantially part of 
the customers. As an example, the relocation of the stock exchange led to 
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a dramatic reduction of costumers, some of which were high paying ones; 
secondly, the aging of neighbourhood population and, in some cases, its 
reduced acquisitive power, led to a drastic reduction in consumption; and 
finally, the very process of market renewal seems to be contributing to its 
decay. According to some tenants, the aim is to renovate the existing facili-
ties and, because of this, some of the vacant spaces cannot be rented again.

As a consequence, we decided to do a comparative exercise in a different 
market, with other dynamics, and we choose the Market January 31st, 
located in Arroios parish in Lisbon.

4 .  i  wa n t  t o  s e e  t h e  w or l d  a n d  t h e  dr aw i n g  
a s  e t h n o g r a p h y 

Gilles Deleuze argued that a class is musical because it is a kind of matter 
in movement, with several centers of interest. That is why we specifically 
challenged the students to share their centers of interest, identifying col-
lectively and discussing ethnographic issues arising from the visits to the 
Santos Market and the Market January 31st.

At first, the students reviewed their own drawings/notes/photographs in 
order to identify and select anthropological problems. We wanted them 
to mobilize, not only the drawings and fieldnotes, but also interpretative 
layers. Defending a dialogical positioning in the classroom (Freire, 2012), 
and sharing the idea of Rancière (2010) that we should catch the students’ 
attention instead of teaching them silent subjects, we challenged them to 
present and discuss their own choices. From these discussions, we mutually 
refined the “centers of interest” such as: flows, mobilities, scales, goods, 
consumptions, space, work, body, performance, technical gesture, creativity, 
margins and normativities. Some of these, mirrored, in a way, some of the 
problems of contemporary anthropology in relation to different ways of 
being in the world (Toren & Pina-Cabral 2011) and their complexities and, 
at the same time, revealed how small places allow us, as Thomas Eriksen 
argue, reflect on major issues. In the author’s words:
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“One may therefore say that anthropology asks large questions, 
while at the same time it draws its most important insights from 
small places” (2002 [1995]: 2). 

In this case, the drawings allowed us to think about markets, political eco-
nomy and urban contexts as well as how these contextual dynamics and 
processes help us give meaning to our interlocutors gestures and inter-
pretations. The gestures, of our interlocutors and of the anthropologists 
themselves, has thus taken center stage. If the ethnographic knowledge 
implies not only intersubjectivity, but also mutuality, and therefore the 
production of a knowledge together with our interlocutors, then we can 
affirm that the gesture - which is drawn, draws and writes (Ingold 2007: 
120) – is an interpretive mediator since it establishes a dialogue between 
who observes and who is observed and thus produces knowledge. In other 
words, in anthropology the interpellation of the real passes, also, by the 
forms of registration and by the field notebooks:

“that mix raw material of observation with reverie and, […], 
with drawings, watercolors, and cuttings from newspapers and 
other media.” (Taussig 2011: xi). 

Taussig tells us that not all field notebooks are like his, but the essential is 
there: an assemblage of materials resulting from the ethnographic encounter.

If Anthropology searches an understanding about being in the world, 
knowing from within (Ingold 2013), the drawing allows the researcher to 
interpret with the eyes and the gesture (Berger 2011). Simultaneously, 
unleashing a collaborative map uncovers an intersubjective exchange inter-
secting glances, prompting us to better see shared stories and worlds. In 
this way, drawing and anthropology participate in common territories: they 
are ways of seeing and knowing the world (Kuschnir 2016: 105).

To draw, as a form of knowledge, and to contemplate each line as an anthro-
pological access to the sense of others, was the challenge addressed to the 
students. Their feedback, through the materials they built and shared, 
allowed us to reflect in particular on the contributions of ethnographic 
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drawing to fieldwork. As Kuschnir, we highlight the relation of ethnogra-
phic drawing to forms of registration, in particular the way it helps the 
observer to see and hear new things, generating new points of view for the 
understanding of the real.
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os  cadernos  etnogr afados
t h e  e t h n o g r a p h e d  s k e t c h b o ok

Philip Cabau





“When you know you are going to make a note of something, 
you look at it more attentively than you otherwise would, and 
in the process of doing so the words are borne in upon you that 
will give it its private place in reality.”

W. Somerset Maugham, A Writer’s Notebook

1

Histórias, de Heródoto, do século V a.C., é geralmente considerado o texto 
fundador da História e da Geografia. E também da Etnografia. O termo 
etnografia, contudo, aparece só na Idade Moderna, pela segunda metade 
do Século XVIII 1, um neologismo extraído do grego e obtido da conjunção 
de duas palavras: etnos (que designa povo) e grafia (significando escrita ou 
escrever). A sistematização desta atenção descritiva sobre o “outro” que 
define o procedimento etnográfico e questiona a natureza da nossa relação 
com a alteridade e com as perceções que a sustentam constitui também a 
problemática de um dos grandes sucessos editoriais dessa época: Émile, ou 
Da Educação, de Jean-Jacques Rousseau. O problema central dessa obra 
paradigmática do Iluminismo é: Como formar um homem livre? Rousseau 
descreve no seu Émile, a cadeia de procedimentos que permite educar o 
“homem natural”, que o autor caracterizara já n’O Contrato Social, de 1762. 
A construção desse homem, desde a infância até à idade adulta, pressupunha 
o desenvolvimento de utensílios pedagógicos capazes de assegurar uma 
percepção assente sobre sua própria experiência do vivido. Para que uma 
criança possa aprender, dizia Rousseau: “É preciso uma experiência que 
ela ainda não adquiriu, sentimentos que não experimentou, para sentir a 
impressão composta que resulta ao mesmo tempo de todas essas sensações”2. 
A exploração e o desenvolvimento de utensílios de testemunho e descrição 

1 Ver: Ethnologie Générale, Encyclopedie de la Plêiade, Paris: Gallimard, 1968. 

2 Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou Da Educação, Martins Fontes, S. Paulo, pág. 217.
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do real capazes de capturar e testemunhar a própria experiência do observa-
dor deveriam, portanto, constituir o ponto de fuga para onde convergiriam 
todas as práticas, apropriadas ou inventadas, capazes de evoluir com a 
própria experiência do sujeito. Neste processo, o educador acompanharia, 
com discernimento e inteligência empática, a progressão do educando, pre-
cisamente como ocorre com o etnógrafo perante o seu objecto de estudo. 
A determinada altura, referindo-se especificamente à aprendizagem do 
desenho pela criança, Rousseau diz: “Quero que ele tenha diante dos olhos 
o próprio original, e não o papel que o representa, que ele rabisque uma 
casa diante de uma casa, uma árvore diante de uma árvore, um homem 
diante de um homem, para que se acostume a bem observar os corpos e suas 
aparências, e não a tomar imitações falsas e convencionais por verdadeiras 
imitações.”3 Esta atitude face à experiência da observação, que nos parece 
hoje tão evidente, marcou, à data, um corte radical com a tradição e os seus 
modelos, e constituiu a pedra de fundação do que mais tarde se chamou de 
Educação Progressiva – um processo que ao longo de mais de dois séculos 
envolveu figuras como Pestalozzi, Froebel, Montessori e Dewey.4

Apesar da surpreendente continuidade que apresenta, no Ocidente, a histó-
ria do desenho ao longo dos últimos cinco séculos, o facto é que a relevância 
deste enquanto ferramenta cognitiva nem sempre foi a mesma – particular-
mente se a entendermos, como aqui o pretendemos fazer, partindo do 
papel do desenho como utensílio de observação. Não poderia, contudo, 
ser de outro modo, sobretudo se considerarmos que neste assunto estão 
implicadas noções tão complexas como indivíduo, experiência e percepção. 
É neste contexto da articulação entre a experiência e o desenho que pre-
tendemos aqui abordar a problemática do “caderno de desenhos”, tentando 
compreender aquilo que ele pode, eventualmente, acrescentar aos demais 
modos de descrição do mundo que a etnografia utiliza.

3 Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou Da Educação, S. Paulo: Martins Fontes, 2004, pág. 178.

4 Para aceder a um desenvolvimento crítico sobre este tema ver John Darling, Child-Centred Education 
and its Critics, London: Paul Chapman Pub., 1994.
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2

Na Europa, o primeiro caderno de desenhos de que há registo pertencia 
a Villard de Honnecourt e data do século XIII5. Pensou-se, durante muito 
tempo, que este caderno era, tal como hoje, o utensílio de um arquiteto 
medieval francês que nele esboçava as ideias e as formas relacionadas com a 
construção das catedrais góticas. Apesar deste caderno ter sido considerado, 
por muito tempo, o exemplo fundador do género, confirmando a impor-
tância do desenho no projecto de arquitetura, o facto é que a historiografia 
contemporânea defende que o caderno era afinal o utensílio gráfico de 
uma espécie de fiscal de obra, ao serviço da Igreja Católica, que usava este 
caderno – ainda produzido com folhas de pergaminho, mas já encadernado 
no formato de livro que hoje conhecemos – para registar e verificar a con-
formidade das obras eclesiásticas aos cânones fixados por Roma. Trata-se 
portanto de um caderno cujo propósito era o de assistir a uma observação, 
atenta e intencional que tinha, neste caso, a particularidade de incluir, 
simultaneamente, tanto o movimento do real para o desenho, como o do 
desenho para o real. 

Os cadernos de desenhos mais famosos do mundo são, contudo, os de Leo-
nardo da Vinci, produzidos cerca de dois séculos e meio depois de Honne-
court. As treze mil páginas de desenhos e anotações, análises e especulações 
que nos chegaram da sua exploração do mundo – estima-se que ao todo 
Leonardo terá produzido cerca vinte e três mil páginas de anotações – reve-
lam uma tarefa que é tanto mais admirável se considerarmos as condições 
em que essa descrição ocorria. Um caso exemplar são os seus desenhos de 
anatomia humana. Para a realização de alguns dos seus estudos Leonardo 
dirigia-se pela noite aos campos da batalha – um acontecimento frequente 
na Florença da época – que tinha tido ocorrido nesse mesmo dia, levando 
consigo um caderno de desenho, caneta e tinta... e instrumentos cirúrgicos. 
Ali, clandestino e antes que a madrugada chegasse (momento que marcava 
a recolha dos cadáveres dos soldados), Leonardo empreendia, à luz de velas, 
a difícil operação de compreender e descrever, por entre a massa indistinta 

5 Este assunto é tratado em profundidade numa recente edição crítica sobre o famoso Portfolio de Villard 
de Honnecour, de Carl F. Barnes, Jr., The Portfolio of Villard de Honnecourt. London: Ashgate. 2009.
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que é o interior do corpo humano, a estrutura anatómica que nos constitui. 
Como ele próprio confessou, neste empreendimento de linhas e entranhas, 
o esforço no domínio técnico do desenho rivalizava com a resistência do seu 
próprio estômago. Este é um bom exemplo, mesmo que extremado, para 
nos lembrar da distância que, no processo e condições da descrição in loco, 
vai entre a realidade da observação e as linhas assépticas que o caderno, 
mais tarde, testemunha.

Leonardo foi, contudo, apenas o pico mais visível de um empreendimento 
de observação e descrição, em forma de caderno, que caracterizou mais 
de cinco séculos de atenção sobre o outro. São disso exemplos notáveis os 
inúmeros cadernos de desenho de Turner, onde este registava obsessiva-
mente todas as suas observações visuais – e onde, numa só viagem em que 
atravessou os Alpes, produziu cerca de quatro mil desenhos; os cadernos do 
seu contemporâneo John Constable, sobre o estudo das nuvens, os expres-
sivos cadernos de Delacroix, na sua expedição a Marrocos. E ainda, fora do 
espaço da arte, os cadernos de Goethe, que testemunham a elaboração da 
sua “A Metamorfose das Plantas” ou os desenhos que acompanharam as 
descrições da sua “Viagem a Itália” – e os esplêndidos desenhos e esboços 
registados nos inúmeros cadernos de proeminentes figuras das mais diversas 
áreas culturais: Isaac Newton, Thomas Jefferson, Lewis & Clark, Thomas 
Edison, Charles Darwin, Paul Valéry, Claude Lévi-Strauss, etc.

Em Portugal, estão publicados dois interessantes cadernos que se inscrevem 
nesta singular genealogia. O primeiro data da primeira metade do século xvii 
e é da autoria do missionário franciscano Frei Cristóvão de Lisboa (1583- 
-1652). Chama-se “História dos animais e árvores do Maranhão”6 e denota 
uma curiosidade que hoje designaríamos de científica, pois Frei Cristóvão 
pretendia elaborar uma História Natural desta região do Brasil, da qual 
chegaram até nós apenas algumas das pranchas preparatórias e folhas de 
cadernos com apontamentos produzidos entre 1624 e 1627. Da fascinante 
biografia deste homem, nascido em Évora e que partiu para o Brasil já com 40 
anos de idade, e cuja actividade foi dividida entre aquilo que hoje chamaría-

6  Frei Cristóvão de Lisboa, História dos animais e árvores do Maranhão. Lisboa: Instituto de Investigação 
Científica Tropical, 2000.
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mos a defesa dos direitos das populações indígenas e a sua curiosidade pela 
exuberante natureza tropical do Maranhão e Grão-Pará, fica-nos, para além 
dos testemunhos escritos, uma extensa descrição desenhada. O segundo 
caderno de desenhos que merece aqui referência é o “Diário de Viagens”7, 
da autoria do Comandante António Pinto Basto (1862-1946) e que consiste 
nos registos quotidianos da sua viagem ao Extremo Oriente, realizado ainda 
enquanto jovem Guarda-marinha e Segundo-tenente, cobrindo o período 
entre Maio de 1884 e Setembro de 1888. Consistindo este log book a bordo 
de um navio um procedimento integrado nas funções de um jovem oficial 
da Marinha, cedo se verifica que a sua atenção, inicialmente relacionada 
com os temas da sua área profissional (navios e navegação), se vai progres-
sivamente deslocando para outros espaços e assuntos. No início da viagem 
os desenhos, pequenos e dispersos, são introduzidos timidamente no meio 
das longas descrições, evidenciando ainda a inépcia do principiante. Mas 
à medida que o tempo passa e que a viagem prossegue, as anotações vão 
revelando uma maior curiosidade pelo que observa, levando-o a dar uma 
maior atenção ao desenho e a tratar temas fora dos limites estritos do ofício: 
lugares, pessoas, utensílios. O Comandante Pinto Basto viria a explorar, ao 
longo de toda a sua vida, esta percepção pelo desenho, tendo realizado, nas 
suas viagens pelo mundo, inúmeros desenhos e aguarelas (das quais cerca 
de uma centena foram publicadas em Portugal).8

De ambos os casos podemos retirar alguns indícios sobre o modo como 
a percepção do mundo vai sendo potenciada pela prática do desenho de 
observação. Podemos mesmo, no caso de Frei Cristóvão, perguntarmo-nos 
até que ponto não se poderia estabelecer uma relação entre essa atenção do 
desenhador e aquela do humanista. Por outras palavras, que contaminação 
poderá a prática do desenho ter produzido na atenção que ele dedicou às 
populações indígenas e à sua cultura – que, tal como a fauna e a botânica, 
eram tão radicalmente distintas das nossas. 

7 Diário de Viagens do Comandante Pinto Basto 1884-1888. Lisboa: Edições Culturais da Marinha, 1990.

8 Ver Diário das viagens do Comandante António Jervis de Atouguia Ferreira Pinto Basto: 1879-1905, Lisboa: 
Biblioteca Nacional e Aguarelas do Comandante Pinto Basto, Tiragem limitada. Lisboa 1954.
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3

O que é, ao certo, um caderno de desenhos? Em síntese, trata-se de um 
objecto mais próximo de um livro, pequeno, de páginas em branco, com capa 
dura e papel resistente, do que do conjunto de folhas agrafadas que carac-
teriza hoje o aspecto dos cadernos escolares. Para o transportar chega um 
bolso grande (ou um saco pequeno), acompanhando-o o lápis, a caneta ou o 
pincel com as tintas. Durante séculos isto foi quanto chegou para defini-lo, 
fosse qual fosse o seu propósito do uso ou a natureza do ambiente para onde 
o desenhador o levava. Temos hoje acesso a uma tal diversidade de profusão 
de modelos de cadernos que não nos ocorre pensar que durante séculos 
estes eram geralmente encadernados a pedido do próprio cliente, pois era 
ele que tudo decidia, tanto as suas medidas como papel e a capa – dentro 
do espectro consideravelmente reduzido dos tipos de papel disponível e das 
características fixadas do formato em octavo, que resultava da dobragem, em 
oito partes, da folha impressa, resultando num formato próximo dos atuais 
A6 e A5. Esquecemo-nos também que até muito recentemente (até à invenção 
das técnicas de secagem das tintas a óleo, ainda antes da fotografia portátil 
e, mais tarde, da introdução das cores acrílicas) os cadernos de desenhos 
eram a única maneira de obter registos visuais a céu aberto. Na Belas Artes 
o caderno era geralmente parte de um sistema de trabalho: nos séculos xviii 
e xix ele proporcionava uma espécie de contraponto à prática artística no 
interior do atelier, com a sua vasta panóplia de pincéis, grades, grandes telas, 
tintas de óleo e outros materiais de pintura. Era no uso do caderno que resi-
dia a experiência de contacto com o real, a captura das imagens no exterior. 
Portátil e resistente, dispensando manutenção, o caderno constituía um 
meio ágil e económico, garantindo um registo complementar, uma atenção 
testemunhal diferente das demais perceções sobre o real. 

Ainda hoje, apesar da diversidade de tamanhos e feitios, os cadernos de dese-
nhos, sejam eles usados por artistas, biólogos, arquitetos ou antropólogos, 
configuram uma classe à parte – sendo a portabilidade o seu denominador 
comum. Para abordar essa singularidade é preciso compreender o que este 
objecto compreende. Ou, por outras palavras, o que permite um objecto tão 
rudimentar sobreviver num universo digital conectado e tecnologicamente 
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tão sofisticado?9 No contexto de uma realidade onde a percepção está incon-
tornavelmente associada à profusão global das imagens fotográficas e onde 
o smartphone substituiu a câmara fotográfica, é surpreendente o quanto os 
cadernos de desenho retomam, progressivamente, esse papel de “dispositivo 
de contacto”. Ele parece assegurar uma forma de percepção em falta, agora 
já não por contraponto com o interior, uma vez que todos os exteriores do 
mundo entram por ele adentro, mas como alternativa ao excesso vertiginoso 
das imagens sem duração que preenchem cada instante da nossa vida. 

Talvez que o uso – e a sobrevivência – do caderno de desenhos não possa ser 
hoje separado do contexto social que o sustenta: ele tornou-se, em grande 
parte, um veículo de socialização, capaz de proporcionar interacções concretas 
com o real que os novos meios, as tecnologias digitais, não conseguem pro-
porcionar. A pobreza do meio é, neste sentido, a sua força – e o contacto que 
o riscador estabelece com a folha do caderno faz eco do contacto que o dese-
nhador estabelece com a comunidade em que se encontra inserido. Enquanto 
forma de registo o caderno de desenhos permanece, no entanto, desajustado 
do seu tempo. O seu uso, por útil ou apaixonado que seja, não consegue ultra-
passar uma certa artificialidade face às tecnologias que constituem os meios 
de registo e observação do presente. Talvez seja por isto mesmo que a sobre-
vivência do caderno de desenhos depende, em grande medida, de narrativas 
que o sustentam (a ele e às inúmeras comunidades dos seus utilizadores). Essas 
narrativas assentam, habitualmente, em pressupostos lúdicos quase ingénuos: 
desenhar é uma aventura, uma acção potencialmente furtiva, assegurando 
uma experiência singular – na qual o caderno é uma janela sobre o mundo. 
Trata-se, de certa forma, de uma narrativa que reproduz, na linguagem dos 
adultos, uma ficção da infância – no sentido em que defende a existência de 
um olhar alegre sem a gravidade excessiva das práticas profissionais e seus 
parâmetros intransigentes. É de certo modo esta ficção que assegura a sua 
própria sobrevivência, na improvável figura do amador (no sentido etimológico 
do termo, aquele que ama). Pode mesmo dizer-se que mais do que cadernos 
de desenhos, há desenhadores de cadernos de desenhos. O seu espaço não é 
tanto aquele do pensamento da arte, mas um outro que, se igualmente atento 

9 Entre outros programas e software de gestão e notas, o Evernote, que permite a utilização do 
smartphone como caderno de notas, possui hoje mais de dois milhões de utilizadores.
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na observação do mundo, implica uma atitude radicalmente distinta. Como 
refere, sobre esta questão, Paul Valéry, “Quando o desenho pretende repre-
sentar um objecto o mais fielmente possível, exige do desenhador o seu maior 
estado de alerta: nada mais incompatível com o devaneio...”.10  O lema que deve 
orientar o uso do desenho nas mãos do etnógrafo deverá ser, convocando as 
palavras de Robert Bresson – “Avec les Beaux Arts, aucune concurrence!”11, pois 
os seus desenhos assentam não tanto sobre os primo pensier, esses utensílios 
gráficos cuja função é capturar uma ideia fugaz, mas sobre um “pensier in loco”, 
um pensamento que só pode acontecer sobre o próprio lugar da observação. 
Os desenhos do caderno de desenho testemunham precisamente essa energia 
curiosa onde, face à coisa desenhada, o desenhador regista os traços de um 
pensamento em contacto com a sua própria observação, proporcionando uma 
singular relação imersiva com o mundo. O desenhador está lá, no interior do 
que desenha e testemunha, usando os gestos do desenho sobre a superfície 
da pequena janela das páginas abertas do seu caderno, essa realidade que 
espreita. Posteriormente ele poderá dizer: “Eu conheço isto, era assim, pois 
estive lá, desenhei-o – e compreendi-o”. Sobre esta experiência singular do 
desenho de observação, diz John Berger, num texto de 1960: “(...) desenho é 
descoberta; e não se trata aqui de uma frase feita, mas de algo que é, literal-
mente, verdadeiro. É o acto de desenhar que obriga o artista a olhar o objecto 
à sua frente, a dissecá-lo mentalmente e, depois, a reorganizá-lo de novo (...). 
É um dado adquirido que no centro do ensino do desenho reside o próprio ver. 
Uma linha – ou uma tonalidade – não é importante por registar aquilo que se 
viu mas por nos conduzir ao próprio processo da percepção. Ao perseguir a 
sua lógica intrínseca, de modo a verificarmos o seu rigor, nós confirmamo-la 
ou recusamo-la no próprio objecto observado – ou na memória que temos 
dele. Esta confirmação ou recusa aproxima-nos do objecto (observado ou em 
observação) até nos encontrarmos, por assim dizer, dentro dele: os contornos 
que desenhámos não indicam já os limites do que observámos, mas os limites 
em que nós mesmos nos tornámos.”12

10 Paul Valéry, Degas, Dance, Dessin, Paris: Gallimard, 1998, pág. 78 (a tradução do fragmento é 
da responsabilidade do autor deste texto).

11 Robert Bresson, Notes sur le Cinématographe, Paris: Gallimard, 1975 (a tradução do fragmento 
é da responsabilidade do autor deste texto).

12 John Berger, Berger on Drawing. London: Occasional Press, 2005, pág. 3 (a tradução do fragmento é da 
responsabilidade do autor deste texto).
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4

A primeira razão que leva ao uso de um caderno, como aqueles que os antro-
pólogos utilizam no terreno para apoio ao seu trabalho de campo, é sempre 
testemunhar a compreensão da diferença, descrevendo essa experiência da 
alteridade13. Os cadernos funcionam, sobretudo, como um complemento 
da memória. Não se trata contudo apenas da memória depositada e orga-
nizada nas inscrições, que mais tarde podem ser revisitadas, comentadas 
ou desenvolvidas, mas também da própria eficácia que o ato da inscrição, 
resultante daquela observação singular, possui no próprio observador. Tal 
como a neurologia vem desvendando, o mero acto físico da inscrição desem-
penha um papel relevante na fixação da memória.14 É um pouco como diz o 
lema da marca norte-americana dos cadernos FIELD NOTES: “Não é para 
recordar mais tarde que eu anoto, mas para recordar agora”.15 

Quando o desenho é integrado neste processo de observação, em grande 
parte sustentado pela natureza problematizante, simultaneamente ambígua 
e fértil que o desenho ocupa face à linguagem, aos seus nomes e atributos, 
a descrição pelo desenho pode desempenhar um importante papel, tanto 
no afinamento da percepção como no entendimento do mundo – e das 
suas formas. É neste sentido que o desenho de observação constitui uma 
ferramenta importante no estabelecimento do contacto com a diferença. 
Pela sua natureza mesma o desenho não apenas produz uma atenção com 
características distintas das dos demais utensílios descritivos como intro-
duz uma atenção sobre a própria atenção. Pela natureza mesma do modo 
de construção das inscrições sobre o papel, o desenho de observação dobra 

13 Para um desenvolvimento da questão do desenho etnográfico, da sua prática e aprendizagem, ver 
Philip Cabau: “Crús e Descosidos. Reflexões em torno do desenho da antropologia” in Cadernos de Arte e 
Antropologia (Antropologia e Desenho), Núcleo de Antropologia Visual da Universidade da Baia, vol. 5, 
n.º 2, pp. 21-36 (a versão inglesa do texto pode ser consultada no site do autor do texto: philipcabau.com).

14 Um caso exemplar e sistemático no uso deste procedimento foi Beethoven, utilizador compulsivo de 
cadernos de notas. Consta, todavia, que apesar do compositor ter preenchido centenas de cadernos 
ao longo da sua vida, ele jamais os consultava a posteriori: o seu intuito era exclusivamente assegurar 
a inscrição da ideia musical na sua própria memória (segundo uma observação do violinista Eugene 
Drucker). 

15 “I’m not writing it down to remember it later, I’m writing it down to remember it now” é o lema dos 
cadernos Field Notes.
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o testemunho da observação com a consciência desse mesmo processo, expe-
rimentando assim o desenhador o paradoxo que é estar simultaneamente 
imerso no contacto da observação e ver-se de fora a viver essa imersão.

Os desenhos do caderno estão também, pelo simples facto de se tratar de 
gestos testemunhais voluntários, associados a uma disposição para dese-
nhar. Há frequentemente uma intencionalidade quase secreta no uso do 
caderno de desenhos que é determinada pelo desejo de “desenhar aquilo”. 
E há, finalmente, o prazer de desenhar, que é a sua condição sine-qua-non. 
É ele que dispõe a sair, a ir lá e ver aquilo, a tratar aquele assunto preciso 
e, ocasionalmente, a inverter o procedimento; isto é, a procurar algo que 
produza o desejo do desenhar. No contacto estreito com a imagem percep-
cionada ele encontra-se próximo dos dispositivos fotográficos de snapshot 
que caracterizava as máquinas fotográficas Polaroid. O caderno de desenhos 
está sempre associado a uma espécie de snap-drawing. A sua esfera está ainda 
próxima do clássico primo pensier, o termo inventado no século XVI que 
referia a breve e anotação gráfica capaz de ser formulada instantaneamente 
como um todo, só que aqui a ação está obrigada a uma atenção fidelizada 
por um contrato com o objecto observado. O desenho, assim concebido, é 
mais propício a surpreender as forças que constituem o real; e os desenhos 
assim realizados permitirão testemunhar mais tarde essa mesma experiên-
cia – através das inscrições desenhadas directamente sobre as páginas do 
caderno que conheceu, ele mesmo, o lugar desse acontecimento. É neste 
sentido que o caderno de desenhos é uma máquina de reconstituição da 
circularidade inerente à própria experiência da observação. 

Importa contudo ter em conta que esta percepção associada à observação 
possui sempre – como acontece também, enfim, com qualquer outro acto 
de desenho, independentemente da duração do processo de desenho e da 
demora da observação – as características de um presente recordado, mesmo 
quando o acto do desenho ocorre de modo aparentemente sincrónico (numa 
concordância entre observação e traçado). Disto falou Valéry, em 193816 : 
“Se os nossos olhos comandassem mecanicamente o traçado (no desenho) 

16 Paul Valéry, Degas, Dance, Dessin, Paris: Gallimard, 1998, pág. 81 (a tradução do fragmento é da 
responsabilidade do autor deste texto).



| 45desenho  etnográfico

bastaria olharmos um objecto e seguir, por assim dizer, as fronteiras entre 
as suas regiões coloridas – para as desenhar exacta e involuntariamente. (...) 
Mas o comando da mão pelo olho é consideravelmente indireto. São muitos 
os interruptores que intervêm no processo. Cada olhar sobre o modelo, cada 
linha seguida pelo olho torna-se instantaneamente uma lembrança, e é dela 
que a mão, percorrendo o papel, retira a sua regra de movimento. Ocorre 
uma transformação do traçado visual em traçado manual. E esta operação 
fica suspensa na própria duração da persistência daquilo que chamei ‘o 
elemento instantâneo da memória’. O nosso desenho faz-se aos pedaços, 
por segmentos – e é aqui que sobrevêm as maiores possibilidades de erro.”

Curiosamente, muitos dos cadernos de desenho mais interessantes são aque-
les que apresentam uma soma desconjuntada de anotações e ideias, desenha-
das ou escritas – num fluxo que não saindo do espaço do desenho testemunha 
os meandros de um pensamento capaz de convocar os breves instantes de 
uma percepção integral sobre o real. Como refere David Sylvester a propósito 
dos cadernos de Cy Twombly: “Um caderno de notas não tem regras para 
obedecer, não cria expectativas sobre uma ordem inevitável e é isto, claro, 
que condimenta o facto de ele resultar tão rigorosamente organizado”.17

O caderno de desenhos é a soma dos registos e figuras que testemunham 
esse esforço em que o desenhador pretende devir “outro” – ou, pelo menos, 
diluir a distância que vai entre ambos, problematizando-a. A potência do 
caderno de desenhos reside, em suma, na elasticidade dos seus próprios 
contornos. É a pluralidade dos seus tons, a sua natureza fragmentária, 
ensaística, o seu desejo em produzir um contacto imersivo, o que realmente 
o caracteriza. Atentos ao ato do desenho e distraídos do resto, os desenhos 
admitem frequentemente um estado de impureza onde os registo gráficos 
se alteram sem pré-aviso, e onde elementos exógenos entram inusitada-
mente – como as inusitadas listas de organização do quotidiano presentes 
em tantos cadernos. Atravessados por vectores de atenção muito distintos, 
os cadernos são como que a prova de contacto de um pensamento gráfico 

17 “A notepad has no rules to obey, arouses no expectations of inevitable order, and this of course gives 
savour to its turning out to be rigorously organized.” David Sylvester, About Modern Art, Critical 
Essays 1948-2000, (sobre CyTwomby), 1995, pág. 374 (a tradução é do autor deste texto).
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sobre o mundo que é testemunhado pelo desenhador, e nos permite aceder 
a uma perspetiva invulgar e muitas vezes intima sobre o seu pensamento 
visual em formação. 

“A representação gráfica”, diz Giuseppe Di Napoli referindo-se aos aspectos 
imitativos da imagem, “pressupõe um acto recetivo do qual ele constitui a 
restituição: vem restituído ao mundo aquilo que do mundo foi percebido. 
A percepção em primeiro lugar e depois a restituição apresentam-se como 
dois movimentos-momentos: que precede e sucede, que é interno e externo, 
através dos quais o referido objecto é sujeito a um processo de selecção, enfa-
tização, abstracção e simbolização das suas propriedades fenomenológicas. 
O acto de representar implica a instituição de uma dupla distância face ao 
representado, seja ela espacial (de deslocação), ou temporal (de sucessão); 
impondo assim uma clara diferença entre aquilo que constitui o sujeito e 
aquilo que constitui o objecto.” Assim, “O próprio acto de representar”, 
lembra este autor, “significa re-apresentar, ou seja produzir uma segunda 
presença, mas com meios e signos materialmente distintos da matéria da 
qual é feita a coisa que se pretende representar. Neste sentido representar 
significa literalmente re-produzir o mesmo, mas com um outro.”18 

Meio pobre, incompleto e informe mas, talvez por isso mesmo, infinita-
mente fértil, um caderno de notas e desenhos consegue surpreender-nos 
pela lógica interna que agrega a imensa variedade do material ali registado. 
É como se o caderno possuísse uma vocação especial para desvelar aquilo 
que o motiva, ou as inquietações que estiveram presentes na sua origem. 
Aquilo que o caracteriza é precisamente a capacidade que ele possui para 
reduzir o atrito inerente a essa distância de que fala Di Napoli: a que vai 
entre o sujeito que desenha e esse “outro” que é desenhado. 

18 Giuseppe Di Napoli, Disegnare e conoscere, La mano, l’occhio, il segno, Torino: Einaudi, 2004, pp.319-320 
(a tradução do fragmento é da responsabilidade do autor deste texto).



“When you know you are going to make a note of something, 
you look at it more attentively than you otherwise would, and 
in the process of doing so the words are borne in upon you that 
will give it its private place in reality.”

W. Somerset Maugham, A Writer’s Notebook

1

Herodotus’ Histories, dated from the 5th century b.C., is generally considered 
to be the founding text of History and Geography; and of Ethnography as 
well. The term ethnography, however, appears only in the modern age, by 
the second half of the 18th century, 1 a neologism taken from the Greek 
and made from the conjunction of two words: ethnos (which means people) 
and graphein (meaning to write). The systematization of such descriptive 
attention vested on the “other” that defines the ethnographic procedure, 
and queries the nature of our relationship with otherness and the percep-
tions that sustain it, also constitutes the problematic character of one of 
the great editorial successes of that time: Émile, or On Education, by Jean-
Jacques Rousseau. The central problem of that paradigmatic work of the 
Enlightenment is: how to bring up a free man? Rousseau describes in his 
Émile the chain of procedures that allow to to educate the “natural man”, 
whom the author had already characterized in The Social Contract, of 1762. 
The upbringing of such a man, from childhood to adult age, presupposed 
the development of pedagogical tools capable of assuring a perception based 
on his own experience of things lived. For a child to be able to learn, said 
Rousseau, “she requires an experience she hasn’t yet acquired, sentiments 
she hasn’t experienced, in order to feel the complex impression that results 
simultaneously from all those sensations”.2 The exploration and develop-

1 Cf. Ethnologie Générale, Encyclopedie de la Plêiade, Paris: Gallimard, 1968.

2 Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou Da Educação, Martins Fontes, S. Paulo, p. 217.
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ment of tools for witnessing and describing reality, capable of capturing and 
conveying the very experience of the observer should, thus, be the vanishing 
point where all practices, appropriate or invented, would converge, capable 
of evolving with the subject’s own experience. In this process, the educator 
would accompany, with discernment and empathetic intelligence, the pupil’s 
progression, just as with the ethnographer faced with his subject of study. 
At a certain point, referring specifically to the apprenticeship of drawing 
by the child, Rousseau says: “I want him to have before his eyes the origi-
nal itself, not the paper that represents it, to doodle a house in front of a 
house, a tree in front of a tree, a man in front of a man, so that he enters 
the habit of well observing bodies and their appearances, and not take false 
and conventional imitations for genuine ones.” 3 This attitude towards the 
experience of observation, that seems so evident to us today, marked out, 
at that time, a radical split with tradition and its models, and made up the 
foundation of what was later to be called Progressive Education – a process 
that over more than two centuries has involved figures such as Pestalozzi, 
Froebel, Montessori and Dewey. 4

Despite the surprising continuity that the history of drawing along the 
last five centuries presents, in the West, the fact is that its relevance as 
a cognitive tool has not remained the same – particularly if we set out 
to understand it, as we are intended to do here, starting from the role of 
drawing as an observational tool. Yet, it couldn’t be otherwise; especially 
if we consider that in this issue notions as complex as those of individual, 
experience and perception are implied. It is in this context of articulation 
between experience and drawing that we intend to approach here the subject 
of the “sketchbook”, trying to understand what it may, eventually, add to 
the other modes of describing the world employed by ethnography.

3 Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou Da Educação, S. Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 178.

4 Frei Cristóvão de Lisboa, História dos animais e árvores do Maranhão. Lisboa: Instituto de Investigação 
Científica Tropical, 2000.
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In Europe, the first known sketchbook belonged to Villard of Honnecourt, 
dating from the 13th century. 5 It was thought, for a long time, that this 
sketchbook was, as today, a tool of a French architect who sketched on it the 
ideas and forms related to the construction of Gothic cathedrals. Despite 
this sketchbook having for long been considered the originating exemplar of 
the kind, confirming the importance of drawing for the architectural project, 
the fact is that according to contemporary historiography the sketchbook 
turned out to be the graphic tool of a kind of building inspector in the service 
of the Catholic Church, who used it – still made with parchment sheets, but 
already bound in the book format we know today – to register and verify 
the conformity of ecclesiastical works to the canons fixed by Rome. It is 
therefore a sketchbook whose aim was to assist an attentive and deliberate 
observation that had, in this case, the particularity of including, at the same 
time, both the movement from reality towards the drawing, and from the 
drawing towards reality.

The most celebrated sketchbooks in the world are, however, those of Leo-
nardo da Vinci, produced approximately two and a half centuries after 
Honnecourt. The thirteen thousand pages of drawings and annotations, 
analyses and speculations from his exploration of the world that have come 
down to us – it is estimated that in all, Leonardo must have produced some 
twenty three thousand pages of annotations – reveal a task that is all the 
more admirable if we consider the conditions in which it was undertaken. 
An exemplary case are his drawings of human anatomy. To make some of 
his studies, Leonardo went during the night to the field of as battle – a 
frequent event in Florence at that time – that had taken place in the same 
day, carrying with him a sketchbook, pen, ink… and surgical instruments. 
There, secretly before dawn’s arrival (at which moment the soldiers’ corp-
ses were collected), Leonardo undertook, by candle light, the difficult task 
of understanding and describing our anatomical structure. As he himself 
confessed, in this undertaking of lines and viscera, the effort put into the 

5 This subject is dealt with in depth in a recent critical edition on the famous Portfolio de Villard de 
Honnecour, de Carl F. Barnes, Jr., The Portfolio of Villard de Honnecourt. London: Ashgate. 2009.
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technical aspect of drawing challenged his stomach’s resistance. This is a 
good example, even if extreme, to remind us of the distance that, in the 
process and conditions of the in loco description, lies between the reality 
of observation and the aseptic lines through which the sketchbook, later 
on, delivers his testimony.

Leonardo was, however, only the most visible summit in an enterprise of 
observation and description, in sketchbook form, characterizing more than 
five centuries of attention to the other. Remarkable examples of that are 
the countless sketchbooks of Turner, in which he obsessively registered all 
his visual observations – and where, in one single journey during which he 
crossed the Alps, produced about four thousand drawings; the sketchbooks 
of his contemporary John Constable, on the study of clouds. The expressive 
sketchbooks of Delacroix, from his expedition to Morocco. And further, out-
side the domain of art, Goethe’s sketchbooks, which attest to the elaboration 
of his Metamorphosis of Plants or the drawings accompanying descriptions of 
his Voyage to Italy, as well as the splendid drawings and sketches registered 
in countless sketchbooks of prominent figures of the most diverse cultural 
areas: Isaac Newton, Thomas Jefferson, Lewis & Clark, Thomas Edison, 
Charles Darwin, Paul Valéry, Claude Lévi-Strauss, etc.

In Portugal, two interesting sketchbooks were published that fit into this 
singular genealogy. The first dates from the earlier half of the 17th century 
and was authored by the Franciscan missionary Frei Cristóvão de Lisboa 
(1583-1652). It is called “History of the animals and trees of the Maranhão” 6 
and exemplifies a curiosity that nowadays we would call “scientific”, for Frei 
Cristóvão intended to elaborate a Natural History of this region of Brazil, 
of which only some of the preparatory plates and sketchbook pages with 
notes, produced between 1624 and 1627, have come down to us. Of the fas-
cinating biography of this man, born in Évora, who was already forty years 
of age when he left for Brazil, and whose activity was divided between what 
we would nowadays call the defense of the indigenous populations’ rights 
and his curiosity for the exuberant tropical nature of the Maranhão and 

6 Frei Cristóvão de Lisboa, História dos animais e árvores do Maranhão. Lisboa: Instituto de Investigação 
Científica Tropical, 2000.
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Grão-Pará, we are left, besides the written testimonies, with an extensive 
drawn description. The second sketchbook worthy of note is the “Diário de 
Viagens” [“Diary of Travels”], 7 from the pen of Commander António Pinto 
Basto (1862-1946) and consisting of the daily records of his voyage to the Far 
East, when he was still a young naval ensign and second-lieutenant, covering 
the period between May 1884 and September 1888. Since this log book aboard 
a ship was part of a procedure integral to the duties of a young navy officer, 
we soon realize that his attention, at first concerned with the topics of his 
professional area (ships and navigation), progressively shifts towards other 
areas and subjects. At the beginning of the journey the drawings, small and 
scattered, are timidly introduced amidst the longer descriptions, exhibiting 
still the beginner’s ineptitude. As time passes, though, and the journey 
progresses, the annotations gradually reveal a greater curiosity for what he 
observes, leading him to pay more attention to the drawing and addressing 
subjects outside the strict boundaries of his assignment: places, people, 
utensils. Commander Pinto Basto would come to explore, throughout his 
lifetime, this mode of perception through drawing, having accomplished, in 
his travels across the world, countless drawings and watercolors (of which 
about a hundred were published in Portugal). 88

From both cases we may draw some evidence of how a perception of the 
world is strengthened by the practice of observational drawing. We can 
even ask, in the case of Frei Cristóvão, to what extent one would be able to 
ascertain a relationship between that attention exerted by the draftsman 
and that of the humanist. In other words, in what ways could the attention 
he devoted to the indigenous populations and their culture – which, like the 
fauna and flora, were so radically distinct from our own – be contaminated 
by the practice of drawing.

7 Diário de Viagens do Comandante Pinto Basto 1884-1888. Lisboa: Edições Culturais da Marinha, 1990.

8 Cf Diário das viagens do Comandante António Jervis de Atouguia Ferreira Pinto Basto: 1879-1905, Lisboa: 
Biblioteca Nacional e Aguarelas do Comandante Pinto Basto, Tiragem limitada. Lisboa 1954.
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What is for sure a sketchbook? In short: an object that’s looks closer to a 
small, hard covered book – but with blank heavy-duty paper pages – than 
to today’s school notebooks, that have become a mere bundle of disposable 
bound paper stapled sheets. To carry it, a wide pocket (or a small bag) is 
enough, accompanied by the pencil, pen or brush and inks. For centuries 
this was sufficient to define it, whatever the purpose of its use or the kind 
of environment where the draftsman took it. We have access today to such 
a diverse profusion of sketchbook models that it doesn’t occur to us that 
for centuries they were usually bound at the request of the customer, for it 
was he who decided everything, its measures and paper as well as the cover 
– within the considerably limited bounds of available kinds of paper and the 
fixed characteristics of the octavo, which was the result of folding, in eight 
parts, the printed sheet, producing a format similar to the modern day A6 
and A5. We also forget that until very recently (until the invention of oil 
paint drying techniques, even before portable photography and, later, the 
introduction of acrylic colors) sketchbooks were the only way of obtaining 
visual records out of doors. In Fine-Arts, the sketchbook was generally 
part of a work system: in the 18th and 19th centuries it provided a kind of 
counterpoint to the artistic practice inside the studio, with its vast pano-
ply of paintbrushes, frames, large canvasses, oil paints and other painting 
materials. It was in the use of the sketchbook that lay the experience of 
close acquaintance with reality, the capture of images on the outside world. 
Portable and resistant, not requiring maintenance, the sketchbook was 
an agile and affordable medium, ensuring a complementary register, a 
testimonial attention different from the other forms of perceiving reality.

Even today, despite the diversity of sizes and shapes, sketchbooks, whether 
used by artists, biologists, architects or anthropologists, make up a separate 
class – sharing portability as their common denominator. To approach that 
uniqueness one must understand what this object comprises; or, in other 
words, what allows such a rudimentary object to survive in a connected 
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digital universe, so technologically sophisticated?9 In the context where 
perception is inescapably associated with the global profusion of photo-
graphic images and where the smartphone has replaced the photographic 
camera, it is surprising how sketchbooks are, gradually, regaining that role 
of “contact device”. It seems to ensure a form of perception that is lacking, 
no longer as a counterpoint to the interior, since all of the world’s exteriors 
infuse it, but as an alternative to the vertiginous excess of images without 
duration that fill each instant of our lives.

Perhaps the use – and survival – of the sketchbook cannot today be abstracted 
from the social context that sustains it: it has become, to a great measure, 
a vehicle of socialization, capable of affording concrete interactions with 
reality which the new media, the digital technologies, are not. The poverty 
of the medium is, in this sense, its strength – and the contact between the 
scribbler and the sketchbook’s page echoes the contact established by the 
draftsman with the community in which he is integrated. As a form of regis-
ter, the sketchbook remains, nonetheless, poorly adjusted to its time. Its use, 
however useful or passionate, cannot overcome a certain artificiality before 
the technologies that constitute the means of register and observation of the 
present. It is perhaps for this very reason that the survival of the sketchbook 
depends, to a large extent, on narratives that sustain it (it and the countless 
communities of its users). Those narratives are grounded, usually, on almost 
naive ludic assumptions: to draw is an adventure, a potentially furtive action, 
ensuring a singular experience – in which the sketchbook is a window to the 
world. It is, in a way, a narrative that reproduces, in the language of adults, 
a childhood fiction – in the sense that it preserves the existence of a joyful 
look, unburdened with the excessive seriousness of professional practices 
and their intransigent parameters. In a way, it is this fiction that ensures 
its own survival, in the unlikely figure of the amateur (in the etymological 
sense of the term, the one who loves). One can even say that more than 
sketchbooks, there are sketchbook draftsmen. Their space is not so much 
that of thought and art, but some other which, even if comparable in what 
regards the attentive observation of the world, implies a radically distinct 

9 Among several management and note-taking software, Evernote, which allows using the smartphone 
as a notebook, has today more than two million users.
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attitude. As Paul Valéry remarks, concerning this question, “When drawing 
intends to represent an object as faithfully as possible, it demands from 
the draftsman his keenest state of vigil: nothing is more incompatible 
with flights of fancy…”.10 The maxim that is to guide the use of drawing 
in the hands of the ethnographer should be, to use the words of Robert 
Bresson – “Avec les Beaux Arts, aucune concurrance!” 11 for his drawings rest 
not so much on the primo pensier, those graphic utensils whose function 
is to capture a fleeting idea, but on a “pensier in loco”, a thought that can 
only happen on the very locus of observation. The sketchbook drawings 
testify, precisely, to that curious energy where, in face of the drawn object, 
the draftsman registers the traces of a thought in contact with his own 
observation, affording a singular immersive relationship with the world. 
The draftsman is there, inside what he draws and bears witness to, using 
the gestures of drawing on the surface of the small window of open pages 
of his sketchbook, that glimpsing reality. Afterwards, he can say: “I know 
this, it was this way, for I’ve been there, I’ve drawn it – and understood it.” 
On this singular experience of observational drawing12,  John Berger says, in 
a text of 1960:“(…) Drawing is discovery. And that is not just a slick phrase, 
it is quite literally true. It is the actual act of drawing that forces the artist 
to look at the object in from of him, to dissect it in his mind’s eye and put 
it together again. (…) lt is a platitude in the teaching of drawing that the 
heart of the matter lies in the specific process of looking. A line, an area 
of tone, is not really important because it records what you have seen, but 
because of what it will lead you on to see. Following up its logic in order 
to check its accuracy, you’ll find confirmation or denial in the object itself 
or in your memory of it. Each confirmation or denial brings you closer to 
the object, until finally you are, as it were, inside it: the contours you have 

10 Paul Valéry, Degas, Dance, Dessin, Paris: Gallimard, 1998, p. 78 (The translation of this passage is the 
responsability of the present text’s author).

11 Robert Bresson, Notes sur le Cinématographe, Paris: Gallimard, 1975 (The translation of this passage 
is the responsability of the present text’s author).

12 For a developement of the issue of ethnographic drawing and its apprenticeship practice and learning, 
see Philip Cabau: “Crús e Descosidos. Reflexões em torno do desenho da antropologia” in Cadernos de 
Arte e Antropologia (Antropologia e Desenho), Núcleo de Antropologia Visual da Universidade da 
Baia, Vol. 5, n.º 2, pp. 21-36 (The English version of the text can be accessed at the author’s website: 
philipcabau.com).
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drawn no longer marking the edge of what you have seen, but the edge of 
what you have become.”13

The first reason leading to the use of a sketchbook, such as those used 
by anthropologists as an aid in their fieldwork, is always to bear witness 
to the understanding of difference, describing such experience of other-
ness. Sketchbooks function, mostly, as a complement of memory. It is not, 
though, the memory merely deposited and organized in inscriptions, that 
can later be revisited, commented or elaborated upon, but also the very 
efficacy that the act of inscription, springing from that singular experience, 
manifests in the observer himself. As neurology has been revealing, the mere 
physical act of inscription performs a relevant role in memory fixation.14 It 
is somewhat like the motto of the North-American brand of sketchbooks, 
FIELD NOTES: “I’m not writing it down to remember it later, I’m writing 
it down to remember it now.”

When drawing is integrated in this process of observation, which is to a 
great measure sustained by the questioning nature, simultaneously ambi-
guous and fertile, of drawing vis-à-vis language, its names and attributes, 
description through the means of drawing can perform an important role, 
in the refinement of perception as much as in understanding the world 
and its forms. It is in this sense that observational drawing constitutes an 
important tool for establishing contact with difference. By its very nature, 
drawing not only produces a kind of attention with characteristics distinct 
from all other descriptive utensils as it introduces attention on attention 
itself. By the very nature of how inscriptions are made on paper, observa-
tional drawing duplicates the testimony of observation with the awareness 
of that very process, the draftsman thus experiencing the paradox of being 
simultaneously immersed in the observational act and seeing himself from 
the outside, living that immersion.

13 John Berger, Berger on Drawing. London: Occasional Press, 2005, p.3.

14 An exemplary and systematic case in the use of this procedure was Beethoven, a compulsive user 
of sketchbooks. It is known, however, that despite the composer having filled hundreds of sketch-
books throughout is life, he would never consult them afterwards: his intention was only to ensure 
the inscription of the musical idea in his own memory (according to an observation by the violinist 
Eugene Drucker). 
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Sketchbook drawings are also, by the simple fact of their being voluntary 
testimonial gestures, associated to a disposition for drawing. There is often 
an almost secret intentionality in the use of the sketchbook that is deter-
mined by the desire of “drawing that”. And there is, at last, the pleasure of 
drawing, which is its sine qua non condition. It is what inclines one to go out, 
to go there and to see that, to address that precise subject and, occasionally, 
to reverse the procedure, that is, to search for something that produces the 
desire to draw. In its intimate contact with the perceived image it appro-
ximates the photographic devices of snapshot that characterized Polaroid 
cameras. The sketchbook is always associated with a sort of snap-drawing. 
Its sphere is still close to the classic primo pensier, the term invented in 
the 16th century, to denote the brief graphic annotation capable of being 
instantaneously formulated as a whole, only here the action is compelled 
into a mode of attention imposed by a contract with the observed object. 
Drawing, thus conceived, is more prone to grasp the forces that make up 
reality; and the drawings thus made will allow to later bear testimony of that 
same experience – through the inscriptions drawn directly onto the pages 
of the sketchbook that has itself known the place of that event. It is in this 
sense that the sketchbook can be described as a machine for reconstructing 
the inherent circularity of observational experience.

It is important, however, to take account of the fact that such perception 
associated with observation always has – as is also the case with, indeed, any 
other act of drawing, independently of the duration of the drawing process 
and how protracted the observation is – the characteristics of a remembered 
present, even when the act of drawing takes place in an apparently synchro-
nic way (in an agreement between observation and sketching). Of this Paul 
Valéry has spoken, in 1938: “If our eyes were to mechanically command the 
tracing of lines (in the drawing) it would suffice for us to look at an object 
and follow, so to say, the boundaries between its colored regions – to draw 
them accurately and involuntarily. (…) But the command of the hand by 
the eye instantaneously becomes a remembrance, and it is from it that the 
hand, traversing the paper, gets its rule of movement. A transformation 
takes place, of the visual tracing into manual tracing. And this operation is 
suspended in the very persisting duration of what I have called ‘the instan-
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taneous element of memory’. Our drawing is made by bits and pieces, by 
segments – and it is here that the greatest possibilities of error supervene.”15

Curiously, many of the most interesting sketchbooks are those that present 
a disjointed sum of annotations and ideas, drawn or written – in a flux 
that, while remaining within the boundaries of drawing, bears witness to 
the meanders of a thought capable of convening the brief instants of an 
integral perception of reality. As David Sylvester mentions, concerning the 
sketchbooks of Cy Twombly: “A notepad has no rules to obey, arouses no 
expectations of inevitable order, and it is this of course that lends savor to 
its turning out to be rigorously organized.”16

The sketchbook is the sum of registers and figures that testify to that effort 
in which the draftsman is intent on becoming “other” – or, at least, to 
dilute the distance between both, by addressing the problems raised by it. 
The power of the sketchbook resides, in short, on the elasticity of its own 
contours. It is the plurality of its tones, its fragmentary, essayistic nature, 
its desire of producing an immersive contact, what in fact characterizes it. 
Mindful of the act of drawing and distracted from everything else, drawings 
often allow a state of impurity where the graphic registers alter with no 
previous warning, and where exogenous elements unexpectedly enter – as 
the unexpected organization lists for everyday matters, present in so many 
sketchbooks. Cut across by quite diverse vectors of attention, sketchbooks 
are as the proof of contact of a graphic thought on the world testified to by 
the draftsman, allowing us access to an unusual and often intimate pers-
pective on his developing visual thought.

“Graphic representation”, says Giuseppe Di Napoli, referring to the imitative 
aspects of the image, “presupposes a receptive act of which it is the resti-
tution: it is restored to the world that which was perceived from the world. 
Perception first, and then restitution, present themselves as two moment-

15 Paul Valéry, Degas, Dance, Dessin, Paris: Gallimard, 1998, pág. 81 (The translation of this passage is 
the responsability of the present text’s author).

16 David Sylvester, About Modern Art, Critical Essays 1948-2000, (sobre Cy Twomby), 1995, p. 374 
(the translation is by the author of the text).
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-movements: that which precedes and succeeds, that which is internal and 
external, through which the said object is subjected to a process of selection, 
emphasizing, abstraction and symbolization of its phenomenological proper-
ties. The act of representing implies the institution of a double distance in face 
of what is represented, whether it be spatial (of displacement), or temporal 
(of succession); thus imposing a clear difference between what constitutes 
the subject and what constitutes the object.” Hence, “The very act of repre-
senting”, the author reminds us, “means to re-present, that is, to produce a 
second presence, though with means and signs materially distinct from the 
matter of which is made the thing one intends to represent. In this sense, 
to represent means literally to re-produce the same, but with another.”17

A poor, incomplete and formless medium, but, perhaps for that very same 
reason, infinitely fertile, a book of sketches and notes is able to surprise us 
by the internal logic that aggregates the immense variety of the material 
registered there. It is as if the sketchbook had a special vocation to unveil 
what drives it, or the restlessness at its very origin. That which characterizes 
it is precisely its capability to reduce the friction inherent to that distance 
of which Di Napoli speaks: between the subject who draws and that “other” 
which is drawn.

Versão inglesa do texto por Vítor Guerreiro

17 Giuseppe Di Napoli, Disegnare e conoscere, La mano, l’occhio, il segno, Torino: Einaudi, 2004, pp. 319-320 
(The translation of this passage is the responsability of the present text’s author).
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anna  likhman
Aluna de licenciatura em Antropologia
Undergraduate student in Anthropology

A performance do corpo foi o mote para o traba-
lho desenvolvido, em particular a análise do gesto 
e acção técnica, a manipulação dos objectos e a 
empatia com a matéria e utensílios. O corpo foi 
trabalhado como agente e activador dos diferentes 
fluxos que ocorrem no quotidiano dos mercados.

Apesar de não possuir uma formação profissional 
em desenho, o uso que dele faz é ágil, atento e 
particularmente adequado à observação etnográ-
fica e às problemáticas que explorou ao longo do 
workshop.

The body performance was the motto for the work 
developed, in particular the analysis of the gesture 
and technical action, the objects manipulation 
and the empathy with the matter. The body was 
worked as an agent and activator of the different 
flows that occur in the markets everyday life.

Although Anna’s relation with drawing did not 
come from a professional training, her use of this 
tool in the workshop is swift and it reveals a thou-
ghtful understanding of its potentialities within 
the realm of ethnographic work.
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Cultural creativity was explored in the context of the market. 
From the identification of the normativity in presence and the 
manipulation of the different objects, the analyses focuses on 
the dissonance. The bricoleur figure was mobilized to identify how 
people appropriate things in the context of everyday negotiation.

Maria Cecilia’s background within the area of fine arts and her 
knowledge of illustration – as her artist’s notebooks already 
published patently show – allowed her to develop a particularly 
exploratory approach to the ethnographic work.
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maria  cecília  silveira  de  faria  gomes 

Artista plástica. Mestrado em Crítica de Arte e Arquitectura
Visual artist. Master in Art Critics and Architecture

A criatividade cultural foi o tema explorado no contexto de tra-
balho dos comerciantes. Partindo da identificação da normati-
vidade do espaço do mercado e dos utensílios manipulados, foi 
analisada a dissonância. A figura do bricoleur foi mobilizada para 
identificar como as pessoas se apropriam das coisas no contexto 
de uma negociação quotidiana.

Os antecedentes que já possui na área das artes plásticas e, par-
ticularmente, no desenho de ilustração, com diversas edições de 
cadernos de artista, permitiram-lhe desenvolver uma abordagem 
particularmente experimental e plural no contexto do desenho 
etnográfico.
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mariana  de  azevedo  machado  lourenço  rei

Formação inicial em Design e mestrado em Antropologia – Culturas Visuais
Initial training in Design and Masters in Anthropology – Visual Cultures

A incorporação do gesto, o habitus, consti-
tuiu o foco da interpelação. Do corpo em 
trabalho, das práticas repetidas, irradiou 
a análise para a acção técnica, cultura ma-
terial, quotidianos laborais e encenação 
dos espaços de consumo.

Possuindo já antecedentes de uso do de-
senho no contexto do Design, foi esse 
cruzamento entre a componente proje-
tual e a observação o que orientou a sua 
exploração do uso do desenho no contex-
to do workshop.

The incorporation of the gesture, the habi-
tus, was the focus of the discussion. From 
the body at work and from the repeated 
practices, the analysis irradiated to the 
technical action, material culture, daily 
work and to the spaces of consumption.

Having already had a precedent practice 
of drawing, mostly in Design, her focus in 
the workshop concerned the connections 
between present and future, between the 
ethnographic observation and the antici-
pation of a solution.
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múcio  josé  sá  de  oliveir a

Etnomusicólogo
Ethnomusicologist

A complexa trajectória desenhada pelos objec-
tos que constituem a mercadoria foi o centro 
da indagação. A análise foi direccionada para 
a biografia dos objectos e para a relação das 
pessoas com os mesmos, activando múltiplas 
escalas: do mercado à cidade alargada. 

A sua prática profissional na área da etnomu-
sicologia permitiu-lhe explorar a dimensão 
diagramática do desenho, que desenvolveu 
no âmbito da sua análise.

The complex trajectory drawn by the objects 
that constitutes the commodity was the centre 
of inquiry. The analysis was directed to the bio-
graphy of the objects and to the relationship 
between people and objects. The discussion 
activated multiple scales: from the market to 
the enlarged city.

His professional practice within the field of 
ethnomusicology allowed him to explore a 
more diagrammatic dimension of drawing, 
which he developed in his analysis in the 
workshop.

ethnographic  drawing
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nuno  alexandre  de  figueiredo  maneta

Antropólogo
Anthropologist

A análise centrou-se na experiência de consumo no mercado, recons-
tituindo-se o trajecto dos objectos. O consumo foi trabalhado para 
além da aquisição de bens, indagando-se as relações interpessoais 
activadas entre comerciantes e consumidores.

Ainda que não possuindo quaisquer antecedentes de uso do desenho, 
o seu percurso neste workshop permitiu uma primeira abordagem, 
ainda que breve, das potencialidades do desenho como utensílio de 
observação.

The analysis focused on the experience of consumption in the market, 
examining the objects pathways. Consumption was worked beyond 
the acquisition of goods. Interpersonal relations activated between 
merchants and consumers was the centre of the research developed.

Although lacking a previous practice of drawing, this experience 
in the workshop allowed him, nevertheless, a first approach to the 
potentialities of this tool as a means for observation and description.
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ver a  de  castro  abreu

Antropóloga
Anthropologist

A docilidade dos corpos no espaço do mercado constituiu o pon-
to de partida para uma identificação das normatividades em 
presença. Foram escrutinados o espaço topológico, o espaço de 
acção dos vendedores, o tempo, o corpo (e o que o torna dócil), 
a encenação dos espaços de consumo e as hierarquias.

A sua exploração do desenho incidiu em diversas das dimensões 
que o desenho etnográfico pode servir no apoio ao trabalho de 
campo – tendo, para o efeito, recorrido à sua própria experiência.

The docility of bodies in the market space constituted the star-
ting point for an identification of the normativities in presence. 
The topological space, the merchants’s space of action, the time, 
the body (and what makes it docile), the spaces of consumption 
and the hierarchies were scrutinized.

Her approach towards drawing focused on some of the aspects 
that ethnographic drawing can explore – having, for this pur-
pose, resorted to her own previous experience.

ethnographic  drawing
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maria  teresa  negr ão  ogando  dos  santos

Formação inicial em cerâmica. Licenciatura em Estudos Artísticos,  
Arte e Património. 
Initial training in ceramics and in Artistic Studies, Art and Heritage.

A produção de localidade associada à eco-
nomia política da cidade constitui o centro 
de interpelação do trabalho desenvolvido. 
Foi analisado como nos mercados muni-
cipais em transformação se insinuam as 
dinâmicas de construção da “autenticida-
de” e as operações patrimoniais que carac-
terizam a contemporaneidade.

A sua exploração do desenho incidiu 
particularmente onde este lhe solici-
tava maior interesse: as manifestações 
gráficas da comunicação – da sinalética 
urbana – enquanto indicadores de signi-
ficado social no espaço público – tendo 
explorado, ao longo do workshop, esta 
dimensão da imagem.

The production of locality associated to 
the political economy of the city consti-
tutes the centre of interpellation. In the 
context of the current changings in the 
municipal markets, it was analyzed the 
construction of “authenticity” and the 
heritage operations.

Maria Teresa’s exploration of drawing 
throughout the workshop focused par-
ticularly on her interest: the graphic im-
ages in urban signs as producers of social 
meaning.
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milton  júlio  de  carvalho  filho

Antropólogo 
Anthropologist

Uma análise comparativa de dois mercados assumiu centralidade 
no trabalho desenvolvido constituindo o mote para uma proble-
matização aturada do processo de transformação destes espaços 
na cidade de Lisboa e do posicionamento dos diferentes agentes 
envolvidos. Foi trabalhada a gestão da espera e das expectativas 
dos comerciantes, bem com a sua ideia de futuro. Dos mercados 
a análise irradiou para as dinâmicas da cidade alargada.

As experiências já obtidas, com o desenho, no seu próprio tra-
balho etnográfico – em contextos urbanos no Brasil – serviram 
aqui de eficaz e ágil ponto de apoio para a exploração das proble-
máticas que identificou, e desenvolveu, no presente laboratório.

A comparative analysis of two markets took a central role in the 
work developed. This was the motto for an accurate analysis of 
the transformations of these spaces in Lisbon, as well as of the 
expectations of different agents involved. The merchant’s idea 
of future was also worked out. From the markets, the analysis 
radiated to the dynamics of the enlarged city.

In his previous work as an ethnographer in Brasil, drawing was 
already part of his toolkit – as a means to observation and des-
cription of complex urban realities. This workshop allowed him 
to further develop this media in his work.
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r aquel  alves  neves  gil  carvalheir a

Antropóloga
Anthropologist

Partindo da envolvente imediata dos mercados, a observação 
centrou-se na organização e vivência do espaço, em particular 
na interacção entre os comerciantes e consumidores.

Possuindo já antecedentes de uso do desenho na sua experiência 
etnográfica, foi sobretudo a componente notacional e de registo 
da realidade observada que explorou no presente workshop.

ethnographic  drawing
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Starting from the immediate surroundings of the markets, the 
observation focused on how the market was organised and ex-
perienced, in particular on the interaction between merchants 
and consumers.

Raquel’s past history as an anthropologist that uses drawing in 
her ethnographic work, allowed her to explore, in this workshop, 
the notational and recording aspect of drawing in the fieldwork.
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rita  barreto  medeiros  ribeiro  correia

Aluna de licenciatura em Arquitectura
Undergraduate student in Architecture

O mapeamento do espaço e a articulação 
de escalas constituíram o ponto de partida 
para uma análise sobre os processos de 
apropriação do espaço pelos comerciantes. 
Das estruturas “pré-existentes” nos mer-
cados, o trabalho focalizou-se no espaço 
de acção dos comerciantes e como estes 
usam criativamente o espaço, assumindo 
centralidade o detalhe, as pequenas coisas 
e a encenação dos locais de consumo.

Para a análise das problemáticas que 
identificou no workshop recorreu à sua 
experiência do desenho de arquitectura, 
permitindo-lhe assim uma aproximação 
à especificidade do desenho etnográfico 
– e àquilo que o distingue do desenho 
projectual.

The mapping of space, and the articu-
lation of scales, were the starting point 
for an analysis of the appropriation of 
space by traders. From the “pre-existing” 
structures in the markets, the work focu-
sed on the space of action of merchants 
and how they use space creatively. The 
detail, the small things and the spaces 
of consumption were at the centre of the 
work developed.

In order to deal with the ethnographic 
issues she identified in the workshop, 
Sara used her experience in architectural 
drawing, thus allowing her to approach, 
from without, the extent of ethnographic 
drawing.
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sar a  maria  martins  ferreir a  machado  vicente

Aluna de licenciatura em Antropologia
Undergraduate student in Anthropology

Identificada a paisagem sonora do mer-
cado, em particular as interacções e as 
palavras trocadas entre comerciantes e 
consumidores, o trabalho foi direccionado 
para a análise da transformação recente 
dos mercados da cidade, das redes de pa-
rentesco entre os comerciantes e das prá-
ticas técnicas enquanto práticas sociais.

O facto de se encontrar ainda no primeiro 
ciclo de uma formação em antropologia – 
e portanto desprovida de preconceitos e 
cânones técnicos – permitiu-lhe articular 
de forma particularmente experimental 
e entusiasta a estreita relação entre ob-
servação etnográfica e uso do desenho 
como uma ferramenta de análise e des-
crição do real.

From the soundscape of the market, in 
particular the interactions and words 
exchanged between merchants and con-
sumers, the work was directed to the 
analysis of the recent transformation of 
the city markets, kinship networks and 
finally to the technical practices viewed 
as social practices.

Being a Graduate student in anthropo-
logy, and therefore devoid of prejudices 
and technical canons, this allowed Rita to 
explore, in a particularly passionate way, 
the close relationship between observa-
tion and drawing as a tool for analysis 
and depiction of reality.
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Philip Cabau é autor de diversos livros – Design pelo Desenho 
(Ed. Lidel), O Dispositivo Desenho e O Desenho Apr(e)endido (ambos 
das Edições ESAD.cr) – tendo ainda editado e apresentado publi-
camente vários textos à volta do tema do desenho, nomeadamen-
te sobre o seu ensino no contexto das artes plásticas e do design. 
É arquitecto, doutorado e professor adjunto na Escola Superior 
de Artes e Design das Caldas da Rainha (IPL), investigador do 
LIDA (ESAD.CR/IPL), e integra, desde 2000, a Direcção do Ar.co 
(Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa). Paralelamente 
ao percurso docente e ensaístico foi autor de diversos projectos 
de arquitetura, cenografia, desenho de exposições e mobiliário. 

Philip Cabau is an architect, a researcher (LIDA-ESAD.CR/IPL), 
a senior lecturer and associate professor in the fields of Design 
and Fine Arts (PhD in Fine Arts/Drawing) in ESAD.CR, I.P.L. He’s 
the author of several essays and books on Drawing – Design pelo 
Desenho (Ed. Lidel, 2011), O Dispositivo Desenho and O Desenho 
Apr(e)endido (2012 and 2014, both published by Edições ESAD. 
cr). As an architect he authored several works on dwelling, fur-
niture, theater sets, and exhibition design. He is a member of 
the board of directors of Ar.Co (Centro de Arte e Comunicação 
Visual, in Lisbon).
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Sónia Vespeira de Almeida é antropóloga (doutoramento em 
2008) e Professora Auxiliar Convidada no Departamento de An-
tropologia da NOVA FCSH. É investigadora integrada no CRIA 
onde desenvolve um projecto sobre práticas artísticas e arquivos 
etnográficos. Coordena, com Nélia Dias, o Grupo de Investiga-
ção “Práticas e Políticas da Cultura”. É membro coordenador do 
Núcleo de Antropologia Visual e da Arte (CRIA). Actualmente 
é Directora-Adjunta do Conselho de Redacção da Análise Social, 
publicação do Instituto de Ciências Sociais-Universidade de Lis-
boa e membro da Comissão Editorial da revista Cadernos de Arte 
e Antropologia (NVBA – Brasil). 

Principais publicações: Camponeses, Cultura e Revolução: Campa-
nhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA (1974-1975), 
2009; Os Arquivos dos Antropólogos, 2016, (com Rita Ávila Cacha-
do); “Retrospective Ethnography on twentieth century Portugal: 
fieldwork encounters and its complicities”, Social Anthropology, 
2017 (com Sónia Ferreira).

Sónia Vespeira de Almeida is an anthropologist (PhD, 2008) 
and Invited Assistant Professor at the Department of Anthro-
pology at NOVA FCSH. Senior researcher at CRIA, where she 
develpos a project on  artistic practices an ethnographica ar-
chives. She co-coordinates, with Nélia Dias,  the “Practices and 
Politics of Culture” research group and the “Visual Anthropology 
and Arts Laboratory” (NAVA). Currently, she is member of the 
Editorial Board of Análise Social, journal of the Instituto de Ciên-
cias Sociais – Universidade de Lisboa and of Cadernos de Arte e 
Antropologia (NVBA - Brazil). 

Main pubications: Camponeses, Cultura e Revolução: Campanhas 
de Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA (1974-1975), 2009; 
Os Arquivos dos Antropólogos, 2016, (with Rita Ávila Cachado); 
“Retrospective Ethnography on twentieth century Portugal: 
fieldwork encounters and its complicities”, Social Anthropology, 
2017 (with Sónia Ferreira).

ethnographic  drawing
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José Mapril completou o seu Doutoramento em Antropologia no 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, com uma 
tese sobre o Transnacionalismo e o Islão entre os Bangladeshis 
em Lisboa. Actualmente é professor auxiliar no Departamento 
de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa e investigador 
integrado no CRIA, NOVA FCSH, onde desenvolve um novo 
projecto sobre remigração, percursos de vida e futuro entre Ban-
gladeshis na Europa. Co-coordena, com João Leal, o grupo de 
investigação “Circulação e Produção de Lugares” no âmbito do 
CRIA. Das suas últimas publicações importa destacar o volume 
editado na Palgrave, juntamente com Ruy Blanes, Erin Wilson e 
Emerson Giumbelli, intitulado Secularisms in a Post Secular Age? 
Religiosities and subjetivities in a comparative perspective.

José Mapril is a PhD in Anthropology from the Institute of 
Social Sciences, University of Lisbon, with a thesis on Trans-
nationalism and Islam among the Bangladeshis in Lisbon. 
Currently, he is an assistant professor in the Department of 
Anthropology at the Universidade Nova de Lisboa and a senior 
researcher at CRIA, NOVA FCSH, where he develops a project 
on re-migration, life course and future among Bangladeshis in 
Europe. He co-coordinates, with João Leal, the Circulation and 
Production of Places research group within the CRIA. One of his 
last publications is a volume edited in 2017, in Palgrave, together 
with Ruy Blanes, Erin Wilson and Emerson Giumbelli, entitled 
Secularisms in a Post Secular Age? Religiosities and subjectivities in 
a comparative perspective.
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Rita Cachado é doutorada em Antropologia Urbana através 
programa internacional de doutoramento ISCTE/URV-Tarra-
gona (2008), com uma pesquisa sobre as dinâmicas associadas 
à população Hindu de um bairro informal em processo de rea-
lojamento. Desenvolveu uma etnografia de longa duração com 
famílias Hindus residentes na Grande Lisboa, possibilitando 
a aquisição de um conjunto de competências metodológicas. 
Actualmente, é investigadora no CIES-IUL, onde desenvolve 
pesquisa de pós-doutoramento sobre Etnografia Urbana em Por-
tugal; é professora auxiliar convidada nas cadeiras de Pesquisa 
de Terreno e de Etnografia Urbana (coordenadas pela Professora 
Graça Cordeiro), no ISCTE-IUL; e faz parte da atual direcção da 
Associação Portuguesa de Antropologia.

Rita Cachado, PhD in Urban Anthropology (International PhD 
Program ISCTE Lisbon/URV Tarragon, 2008) with a Thesis about 
a Hindu population in Great Lisbon and their housing conditions 
in an informal settlement which was living a rehousing process. 
She developed a long duration ethnographic field work with 
Hindu families in Lisbon, and other urban settings, allowing 
the acquisition of a diversity of methodologic skills. Presently, 
she is researcher at CIES-IUL where she develops her research 
about Urban Ethnography in Portugal; she is an invited teacher 
in Field Research and Urban Ethnography courses (coordinated 
by Professor Graça Cordeiro); and is a member of the Board of 
the Portuguese Association of Anthropology (APA).

ethnographic  drawing
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Inês Belo Gomes é licenciada em Escultura (FBAUL) e Antro-
pologia (NOVA FCSH). É bolseira de investigação do Programa 
de Doutoramento FCT em Antropologia: Políticas e Imagens da 
Cultura e Museologia (NOVA FCSH/ISCTE-IUL/CRIA). A sua 
pesquisa de doutoramento centra-se nas temáticas de antropo-
logia urbana, processos patrimoniais, turistificação e comida/
gastronomia. Explora o desenho etnográfico enquanto metodo-
logia antropológica de recolha de dados. 

Inês Belo Gomes graduated in Sculpture (FBAUL) and in An-
thropology (NOVA FCSH). She is a PhD candidate at FCT PhD 
Programme Anthropology: Politics and Displays of Culture and 
Museology (NOVA FCSH/ISCTE-IUL/CRIA). Her PhD research 
targets urban anthropology, heritage processes, touristifica-
tion and food/gastronomy. She is also exploring ethnographic 
drawing as anthropological methodology.







desenho  etnogr áfico
um curso breve duas vezes

ethnogr aphic  dr awing
two t imes a  workshop

Nos últimos anos surgiram, enquadrados num movimento mais alargado de 
discussão epistemológica que tem aproximado a antropologia dos campos 
artísticos, vários textos que insistem no interesse de colocar o uso do desenho 
no centro dos processos de interrogação do real. Apontam para a necessidade 
de aceder empaticamente às formas do mundo e o traço, que resulta de um 
gesto em que todo o corpo está implicado, parece ser um veículo privilegiado 
para esse acesso. 

Este livro pretende tornar pública a reflexão desenvolvida por três docentes 
responsáveis por duas experiências de inserção do uso do desenho numa pes-
quisa etnográfica realizada em contexto urbano, que ocorreu na NOVA FCSH.  

These last few years, several texts reclaim the use of drawing as an essential tool for 
the questioning of reality – mostly framed in a broader epistemological move that has 
connected anthropology and the arts. These texts highlight the need to empathically 
reach to the world and its images. And in this sense the drawing seems to be the 
accurate way to do this – as it mobilizes the observer’s whole body in its making.

This book aims to let know how it all happened and the way some of the issues were 
explored in the fieldwork of an urban context – in which the use of the drawing was 
the main challenge – carried out by the three teachers in NOVA FCSH.

Filomena Silvano (do Prefácio / from the Preface)


