O MESTRE, O COLEGA, O AMIGO
Homenagem ao Professor Augusto Mesquitela Lima

Adolfo Yáñez Casal

1. Já passou algum tempo – certamente tempo de mais – desde que, pela primeira vez,
comecei a sentir a necessidade de celebrar uma homenagem ao Professor Mesquitela
Lima. Falei com colegas, dei alguns passos, tomei iniciativas... mas vicissitudes várias,
quer de ordem pessoal, quer de ordem profissional não me permitiram concretizar esse
anseio, até que, um dia, não há muito, recebi um telefonema do Dr. Vermelho do
Corral convidando-me para uma sessão de trabalho na Sociedade de Geografia de
Lisboa em Homenagem ao Professor Augusto Mesquitela Lima , o que eu prontamente
aceitei, comprometendo-me, de imediato, com uma breve intervenção para recordar o
mestre, o colega e o amigo Mesquitela.
Neste momento posso afirmar que nem as vicissitudes em que me vi envolvido
ultimamente, nem o tempo já passado – desde que o Professor Mesquitela nos deixou –
retiraram qualquer actualidade ou oportunidade ao testemunho, aos testemunhos que
agora lhe queremos prestar; Até porque a Sociedade de Geografia que com tanto
acerto, dignidade e coerência se prontificou a organizar esta homenagem, é também a
Instituição que acolheu e celebrou, por mais de uma vez, as palavras, os ensinamentos e
os resultados da investigação, nomeadamente, na área dos Estudos Africanos, que o
Prof. Mesquitela divulgava com prazer sempre que lhe era solicitado. Quero, pois,
agradecer aos responsáveis e coordenadores da Sociedade
de Geografia a
disponibilidade, a generosidade e as muitas diligências desenvolvidas para que esta
homenagem ao Professor Mesquitela tivesse lugar neste belo espaço de encontros e de
debates científico-académicos.
2. A dimensão de grandeza que possui um homem avalia-se pelo grau de embaraço,
de saudade e do sentimento de perda que nos invade quando a morte dessa pessoa se
interpõe, ocultando-a de forma definitiva.
Na verdade, a presença diária do Prof. Mesquitela Lima na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da UNL, e muito em particular no Departamento de Antropologia,
tornara-se, desde há muito, um factor de qualificação intelectual, de estímulo académico
e de convivialidade social e humana naqueles espaços da Avenida de Berna; espaços
esses temperados, ao longo de muitos anos, com aquele estilo, aqueles gestos e jeitos
tão peculiares do Prof. Mesquitela, jeitos de falar, de conversar, de abordar temas, de
emitir opiniões e dar os seus contributos.
O professor Mesquitela Lima manteve desde sempre (que o conheci) características que
na actualidade se tornam muito mais marcantes e nítidas:

- Possuía uma curiosidade indisfarçável por ramos e por saberes científicos, os mais
diversos, quer na área das ciências sociais quer na das ciências naturais, o que lhe
permitia descobrir e explanar conteúdos multidisciplinares muito originais e
inovadores, embora demasiado ousados para os introduzir como propostas exequíveis
na academia.
- Detinha um voluntarismo espontâneo, uma generosidade sem preconceitos e
sobretudo, um espírito admirável de partilha, de palavras, de ideias, de
conhecimentos, de projectos, mostrando, como poucos, o seu autêntico e genuino perfil
de professor, o seu estatuto de mestre e o seu espírito de cientista, ao mesmo tempo
que o de uma pessoa muito humana e amiga para com colegas, estudantes e
funcionários.
- Exibia um elevado grau de cosmopolitismo nos seus comportamentos e atitudes, nos
seus contactos e nas suas ideias, nas suas opiniões e comentários e, sobretudo, nas
suas intervenções como conferencista ou convidado em congressos, mesas redondas ou
work-shop´s, etc., que o iam transfigurando não só numa pessoa com gostos e
mentalidade cosmopolita, mas também num ser universalista, fazendo assim honor ao
seu estatuto de universitário.
Qualidades, será preciso acrescentar, cada vez mais raras, nos tempos que correm:
- Rara é a curiosidade intelectual, pois vivemos numa sociedade de indiferentes e
culturalmente indiferenciados ou uniformizados.
- Rara é a generosidade, pois vivemos numa época em que o principal critério nas
nossas práticas, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos actos é,
fundamentalmente, o cálculo, é a contabilidade entre benefícios e custos, entre ganhos e
perdas.
- Raro se torna o cosmopolitismo num ambiente em que os sinais de provincianismo e
de vistas curtas ainda são muito visíveis e abundantes.
Também nas universidades, nas academias, entre universitários, o atributo da raridade
nestas qualificações se vai tornando cada dia mais presente:
- Rara é a curiosidade intelectual e científica sobretudo multidisciplinar;
- Rara é a generosidade na partilha de projectos, de saberes, de conhecimentos.
- Raro é o espírito de cosmopolitismo, isto é, de abertura ao exterior, ao mundo, ao
desconhecido, ao outro, aos outros e aos universais, ultrapassando os quintais, os
bairros, as capelas académicas.
3. E já que falamos na Academia, não podemos esquecer, uma outra grande virtude do
Prof. Mesquitela Lima: A sua capacidade de inovação académica e científica
demonstrada ao longo dos anos, como investigador, como professor e como
coordenador do Departamento.
a) O Prof. Mesquitela foi constituindo-se, ao longo da sua vida académica, numa figura
de referência da Antropologia Portuguesa, com predomínio na área de Estudos
Africanos ou da Antropologia Africana com especial destaque para a Etnografia
Angolana, como o demonstra a vasta obra que nos deixou.

Uma obra que, como sabemos, o Prof. Mesquitela Lima foi prosseguindo e dilatando
mesmo após a sua aposentação-jubilação.
b) O Prof. Mesquitela foi inovador na forma como introduziu o estruturalismo no Curso
de Antropologia. Tinha acabado de se formar em Paris junto dos mais prestigiados
Professores estruturalistas da Sorbonne e da Escola de Altos Estudos, incluindo o
próprio Lévi-Strauss.
c) O Prof. Mesquitela foi inovador, procedendo constantemente ao alargamento dos
seus horizontes teóricos e também dos seus objectos de estudo.:
- Para além da Antropologia do Simbólico em que se afirmou durante vários anos como
docente e regente desta disciplina no Curso de Licenciatura de Antropologia, o Prof.
Mesquitela, introduziu no Departamento de Antropologia a área de Estudos Africanos,
criando, um pouco mais tarde, o Instituto de Estudos Africanos da Universidade Nova
de Lisboa, de que foi seu Presidente; um instituto com a categoria e o estatuto de
Unidade Orgânica dessa Universidade, tendo, por isso, assento no Senado.
- A Etnografia Portuguesa, foi outra das áreas que o Prof, Mesquitela Lima privilegiou
e que no seguimento da grande figura do Antropólogo português Jorge Dias, de quem
tinha sido discípulo alguns anos antes, não podia deixar de estar presente no
Curriculum da licenciatura, quer como disciplina curricular, quer sobretudo como
projecto de pesquisa no último ano da licenciatura, constituindo a famosa monografia
de fim de curso para os licenciados em Antropologia da F. C.S.H. da UNL.
- A revista ETHNOLOGIA, onde todos nos iniciámos na escrita etnográfica, mostrando
os nossos projectos, as nossas pesquisas, os nossos debates, foi uma outra grande
iniciativa do Prof. Mesquitela Lima.
- O Prof. Mesquitela Lima interessou-se por muitos outros temas e projectos,
abordando-os sempre na perspectiva e na óptica particular da Antropologia. A
antropologia era o seu campo de eleição, o seu ponto de partida e a sua estratégia no
intuito de evidenciar a originalidade e a diferença com que gostava de destacar-se nos
debates ou numa simples conversa.
- O Prof. Mesquitela Lima criou e coordenou, em colaboração com o Prof. Henrique
Coutinho Gouveia, o mestrado em Museologia e Património, com grande sucesso
inicial, pois tratava-se de um domínio e duma área de estudos com muita procura e
muita pouca oferta por parte das instituições universitárias.
- Os Congressos, o Inter-Congresso, o Seminário das Sextas-feiras nas ainda cavalariças
da Av. Berna, a disciplina de Antropologia da Arte, foram outras tantas iniciativas que
deram grande visibilidade ao Departamento de Antropologia.
Infelizmente, muitas destas iniciativas foram sendo abandonadas sem saber muito bem
porquê, nem por quem, muito embora não seja difícil imaginar as razões e os motivos
dum tal apagamento.
4. No Departamento de Antropologia, o Prof. Mesquitela Lima, deixou a marca do seu
empenho, do seu trabalho científico, deixou sobretudo, disso tenho a certeza, um rasto
de gratidão entre todos aqueles jovens – rapazes e raparigas – hoje adultos, que ele
ajudou a formar com o seu saber, com a sua experiência científica e pedagógica, mas

sobretudo com o estímulo que foi capaz de incutir entre os jovens licenciandos,
mestrandos e doutorandos, materializando-se – esse estímulo – num número
importante de monografias de Licenciatura, dissertações de Mestrado e teses de
Doutoramento, o que contribuiu para uma dinâmica muito singular na área científica
da Antropologia em Portugal nas últimas décadas.
Muitos dos que estamos aqui reunidos e muitos dos que hoje fazem parte do corpo
docente, entrámos no Departamento de Antropologia da FCSH, da UNL, directa ou
indirectamente pela mão do Prof. Mesquitela Lima.
Fizemos a nossa carreira académica e científica incentivados pelo Prof. Mesquitela
Lima. Pertencemos – se assim se pode dizer – a um grupo privilegiado de universitários
que aprenderam com o Prof. Mesquitela Lima não só muito do que ele sabia como
cientista, como docente, como investigador, como antropólogo e como académico, mas
também apreendemos muito do que ele era como homem, como colega, como
funcionário experimentado no lidar com as leis, com as regras e as suas interpretações.
Um homem e um colega jovial, alegre, solidário, leal, amante de uma boa ironia, duma
boa piada, ao mesmo tempo que muito cuidadoso e delicado com quem pudesse
sentir-se ofendido.
Por trás daquele homem comunicativo, expansivo, notável e notado, espreitámos
também e mais duma vez, o homem frágil, tímido e emotivo que confessava, quando
disso precisava, as suas fraquezas físicas, as suas maleitas de carácter, as suas
desilusões profissionais e académicas, as suas picardias, mas, sobretudo, as deslealdades
dos outros, que tanto o desiludiam.
O balanço que eu posso fazer da sua vida e da sua obra não poderia ser mais positivo.
Foram muitas e muito boas as lembranças, que o meu relacionamento de respeito, de
trabalho e de amizade com o Prof. Mesquitela Lima, acabou por converter em enormes
saudades.
É que ele, dei-me conta ainda recentemente – tinha, ainda, outras capacidades e talentos:
- Ele sabia procurar consensos, ele sabia dinamizar processos, ele sabia introduzir
reformas sem rupturas, sem descontinuidades, sem egoísmos, sem aproveitamentos.
- Ele concebia o ensino/ aprendizagem, as disciplinas, os programa, as áreas científicas,
sempre em benefício dos estudantes, nunca em benefício dos próprios docentes,
incluindo-se ele próprio.
É tudo isto que me faz lembrar o Prof. Mesquitela Lima com saudades.
5. E para terminar, gostava de recordar um pequeno trecho da intervenção que
dediquei ao Professor Mesquitela Lima, o dia da sua Jubilação, no Anfiteatro da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas:
A dimensão sócio-cultural do Professor Mesquitela Lima:
Nesta dimensão, o Prof. Mesquitela Lima atingiu o último patamar do cientista, o
penúltimo do “magister” e o primeiro do sábio.
- Sobre o estatuto de cientista pouco há a acrescentar: a sua longa experiência de
trabalho de campo, primeiro como amador e auto-didacta entre os “kibundizados” nos
musseques de Luanda e entre os tutchokwe da Lunda, depois já como antropólogo
formado pelas melhores figuras do panorama intelectual português e francês daquela

época, tais como Jorge Dias, Magalhães Godinho, Adriano Moreira e muitos outros
entre os portugueses, assim como por Leroi-Gourhan, G. Balandier, P. Mercier, J,
Maquet, Roger Bastide, Lévi-Strauss etc, entre os franceses, passou a estudar os Kiakas
e os Quiocos de Angola. De todos estes trabalhos de campo deixou-nos múltiplas
publicações.
- Sobre o estatuto de “Magister”, lembremos, apenas, as incontáveis e variadas
orientações de teses de Doutoramento, de Mestrados, de pós-graduações, as suas aulas,
seminários e conferências e, sobretudo, as muitas gerações de alunos que formou ou
ajudou a formar.
- Mas mais importante que o estatuto de cientista e de “magister”, o estatuto que eu
gostaria de sublinhar, é o estatuto de Sábio:
“A ciência só tem um autêntico valor próprio – dizia Kant – como órgão de sabedoria.
A sabedoria sem ciência é a sombra de uma perfeição que nunca podemos alcançar, mas
a ciência sem sabedoria é uma actividade perigosa, torna os homens obscurantistas,
fúteis, arrogantes, inumanos e ciclopes”.
Como muito bem sabemos, nas sociedades tradicionais africanas o poder é detido e
exercido pelos notáveis da etnia; mas para atingir o estatuto de notabilidade, a idade não
é condição suficiente. Um homem, nas sociedades patriliniares, adquire autoridade não
pela força ou coacção física, não pelo controle dos recursos, nem sequer pelos
conhecimentos técnicos que possui.
O fundamento do poder que os mais velhos da tribo detêm e exercem está localizado no
saber social que a experiência lhes proporciona: Um saber social composto de
conhecimentos e competências sobre regras, preceitos e interditos, genealogias,
histórias, mitos e cosmogonias, prolongando-se e sublimando-se num saber espiritual
feito de magia, de adivinhações e sobretudo duma capacidade suprema de atribuir
sentido às coisas da vida, do indivíduo, do grupo e da natureza. Um saber que só alguns
adquirem.
É esse grau supra-académico de sabedoria – devidamente reformulado e adaptado aos
tempos modernos – que eu proponho seja simbolicamente conferido ao Professor
Mesquitela Lima.
E como epílogo desta minha intervenção permito-me citar as estrofes dum poema que
Fernando Pessoa também lhe teria dedicado:
Temos, todos que vivemos
uma vida que é vivida
e outra que é pensada
e a única vida que temos
é essa que é dividida
entre a verdadeira e a errada.
qual, porém, é verdadeira
e qual errada, ninguém
nos saberá explicar;
e vivemos de maneira
que a vida que a gente tem
é a que tem que pensar.

