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Augusto Mesquitela Lima. Alguns elementos para a interpretação de uma 

obra pedagógica e científica 
 

 

Quando Augusto Mesquitela Lima nascia, a 10 de Janeiro de 1929, em S.Vicente – Cabo 

Verde, a Europa renascia, na sequência das trevas da 1ª Guerra Mundial, e entusiasmava-

se com um movimento cultural denominado “novo exotismo”, que se traduzia nas artes, 

na música, na pintura, poesia e literatura, através de autores e respectivas obras que 

vinham de África, Oceânia, Ásia. Em especial, destacava-se a “arte negra” e o jazz que 

iluminava, por exemplo, Paris com Duke Ellington, Louis Amstrong e King Oliver. Ao 

mesmo tempo, no domínio da música clássica, assistia-se a reorientações que se 

traduziam nas composições de Francis Poulenc, Maurice Ravel, Darius Milhaud, obras 

dominadas pela mistura de géneros e grande variedade de estilos, à imagem da época 

dinâmica que se vivia intensamente. Um movimento a que não era alheia a presença do 

surrealismo de André Breton que, afinal, juntamente com as outras expressões já 

referidas, abria um “mundo de possíveis” à própria etnologia. Aliás, alguns escritores, 

poetas e ensaístas eram, também, antropólogos, e esta faceta não deixaria de influenciar, 

mais tarde, A. Mesquitela Lima, seduzido por estas realidades múltiplas da cultura. Por 

exemplo, Michel Leiris (1901-1990) que, em 1941, viria a publicar o notável documento 

intitulado L´Afrique Fantôme e que, em 1931-1933, havia participado na expedição 

Dakar-Djibouti organizada por Marcel Griaule (1898-1956), também presente na Etiópia 

e entre os Dogons e Mali. 

 

A investigação colectiva era uma bela característica de uma certa época de 

desenvolvimento da etnologia, uma área científica em contacto estreito com outras 

ciências humanas e sociais. Nesta fase, Marcel Granet (1884-1940) era um historiador 

que, igualmente, fazia etnografia na China e facilitava, com a sua opção científica, as 

relações entre a perspectiva sociológica francesa de Emil Durkheim e Marcel Mauss e o 

orientalismo clássico. A verdade é que, com relativa desenvoltura, os cientistas sociais 

transcendiam as suas especialidades primárias e se aproximavam de outras ciências, com 

isso inovando a interpretação da realidade em estudo. O referido Michel Leiris era poeta 
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e etnógrafo, interessava-se pelas artes africanas, não só de África mas, também, da 

Martinica, Guadalupe, Haiti. 

 

Neste contexto de efervescência, em Dezembro de 1925, era criado o Institut 

d’Ethnologie, na Rua Saint Jacques, sob a liderança de Paul Rivet, Lévy-Bruhl e Marcel 

Mauss. O primeiro dirigiu o Museu de Etnografia do Trocadéro, em 1926, e fundou, em 

1937, o Museu do Homem. Sobre a importância destas iniciativas e, em especial, a de 

Marcel Mauss, se debruçou Claude Lévi-Strauss, na sua Sociologie et Anthropologie 

(1950, PUF) onde escrevia: “Somos desde logo surpreendidos por aquilo a que 

gostaríamos de chamar o modernismo do pensamento de Mauss”. Estes dados são 

relevantes porque foi no processo de desenvolvimento deste contexto cultural e científico 

que Mesquitela Lima se formou como homem, professor e investigador, sem nunca negar 

as suas raízes em África. Também esta realidade constitui a base de um pensamento   e 

acção que teve a sua expressão mais evidente, depois, como responsável pela transmissão 

de conhecimentos aos mais novos e, em especial, de uma certa maneira de pensar, de 

sentir e de agir que não podemos esquecer. 

 

Na verdade, em 1975, A. Mesquitela Lima já estava presente, com o entusiasmo que 

todos puderam verificar, na constituição de uma das áreas científicas da Universidade 

Nova de Lisboa – as ciências humanas e sociais, área de que resultaria, mais tarde, a 

própria Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ao lado de Vitorino Magalhães 

Godinho, José Augusto França e outros grandes mestres. Logo, a seguir, participaria 

activamente na criação do Departamento de Antropologia e do Instituto de Estudos 

Africanos da referida Faculdade. Anos felizes porque se participava na experiência de um 

grupo que tinha, afinal, um projecto claro, inovador. E, como se sabe, um grupo não é o 

que ele é, mas antes o que quer ser. No processo, com uma exaltação desmedida, 

confiança no futuro e na área científica em causa que a todos se transmitia, estava 

Mesquitela Lima com quem se aprendia, para além de tudo o mais, a ilusão e a esperança 

e, também, o olhar de ingenuidade da verdade e de uma certa utopia. 
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O antropólogo trazia consigo uma rica e múltipla experiência de mais de 20 anos não só 

na carreira administrativa mas, sobretudo, um percurso científico levado a efeito, com 

segurança e persistência, ao mesmo tempo que lidava com as populações em estudo numa 

alternância de proximidade e distância, com permanente atenção à qualidade das relações 

humanas. Assinalou-se, por exemplo, longas estadias de terreno em Angola, de 1950 a 

1959, de 1963 a 1966  e de 1969 a 1975. No trabalho de campo, sublinha-se a 

preocupação constante do conhecimento aprofundado do mundo da vida quotidiana das 

populações, de seus contextos e obras culturais. Algumas das criações viriam a ser 

recolhidas em Museus da especialidade. Em 1956, já tinha publicado um catálogo e um 

estudo sobre “ Tatuagens da Lunda” e, nestas reflexões, já estavam presentes muitas das 

questões que dominavam as novas problemáticas da antropologia e das ciências humanas 

e sociais. Em 1962, a partir das lições proferidas por Vitorino Magalhães Godinho, no 

âmbito da disciplina “Economia e Sociologia Históricas”, elaborou um estudo sobre a 

“Problemática da articulação da História com outras Ciências Sociais” onde defendia as 

relações entre a sociologia, a economia e a história, invocando os grandes historiadores 

da mudança de sua disciplina, assim começando a definir-se como um investigador 

preocupado com o encontro das especialidades científicas. No ano seguinte, seria 

licenciado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina da 

Universidade Técnica de Lisboa, com uma dissertação Os Akixi do Nordeste de Angola, 

tese de final de curso orientada por Jorge Dias, estudo fundamentado em investigação 

original no terreno e acompanhando as novas correntes do pensamento antropológico, 

editado, em 1967, pelo Museu do Dundo, para o qual contribuiu uma bolsa de estudo do 

Centro de Estudos Políticos e Sociais da J.I.U., em 1961, no domínio da  etno-biologia. 

 

Entretanto, na sequência do novo período de investigação em Angola, ligado ao Instituto 

de Investigação  Científica – divisão de Etnologia e Etnografia, A. Mesquitela Lima 

permaneceu em Paris, de 1966 a 1969, onde obteve o diploma da École Pratique des 

Hautes Études – 6ª Secção formou-se, em Museologia e Africanologia, no Museu do 

Homem. Neste trajecto, estudou com mestres da mais elevada categoria e competência 

como André Leroi-Gourhan, Jacques Maquet, Denise Paulme, Eric Dampierre, Jean 

Laude, Roger Bastide, Michel Leiris, Georges Balandier e Claude Lévi-Strauss. Na 
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Sorbonne, onde obteve a menção “Três Bien”, num doutoramento em Etnologia, 

apresentou-se a um júri presidido por A. Leroi-Gourhan e integrando Roger Bastide e 

Denise Paulme, grandes especialistas da sociologia religiosa e do mundo africano. Nos 

seminários de  Lévi-Strauss que frequentava tinha oportunidade de abertura para outros 

horizontes, na busca incessante de aperfeiçoamento. Nesses anos 60, em informação 

prestada à citada Universidade, a propósito da desejada continuidade da formação e plano 

de pesquisas, Vitorino Magalhães Godinho, seu mestre de sempre, escrevia o seguinte:” 

 

“Monsieur Mesquitela Lima, Augusto Guilherme, a été mon élève à l’Instituto Superior 

de Estudos Ultramarinos, pour le certificat de Sociologie et économie historiques; il a 

ensuite passé un diplome d’études supérieures, sur les masques de l’Angola, qu’il avait 

preparé sous la direction du Professeur Jorge Dias et que j’avais également accompagné 

de très prés. C’est un travailleur infatigable, qui a la passion et le sens de la recherche. 

Ayant été éléve de MM. Jorge Dias, Luís de Matos (docteur ès Lettres, Sorbonne) et de 

moi-même, il a pu acquérir une préparation moderne en sciences sociales et humaines et 

il s’est mis au courant des grandes directions de recherches (ayant été dans 

l’administration outre-mer), une connaissance directe, sur le terrain dês populations 

angolaises; il a acquis ensuite l’outillage scientifique indispensable et, étant retourné là-

bas, il a repris ses recherches antérieures sur de novelles base, plus solides. Il est l’auteur 

de plusieurs travaux, les uns critiques, la plupart apportant une contribution originale à la 

connaissance ethnologique de l’Angola, et son mémoire d’études supérieures (sous 

presse) dépasse l’interêt regional, étant un apport valable à l’étude d’un problème 

d’anthropologie culturelle de portée mondiale”. 

 

A referida tese de doutoramento intitulava-se Fonctions Sociologiques dês figurines de 

culte Hamba dans la société et dans la culture Tshokwé (Angola), editada, em 1971, pelo 

Instituto de Investigação Científica de Angola. Sobre a importância do estudo,  acentuou 

Magalhães Godinho: “A categoria excepcional do júri, o merecimento em que teve a tese 

apresentada bastariam para valer a Mesquitela Lima a equivalência do título em Portugal, 

tanto mais que não só não há entre nós ninguém com preparação sequer equivalente, mas 

também o trabalho em causa, como pode verificar-se facilmente, é a mais importante 
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obra da etnologia e antropologia cultural, publicada por um português de há muito para 

cá”. Anote-se que a actividade de Mesquitela Lima já se tinha iniciado antes da 

licenciatura numa intervenção nomeada por diversas iniciativas, entre as quais a 

publicação de Tatuagens da Lunda (1956, Museu de Angola). Em 1963 e 1964, procedeu 

a sínteses sobre a Etnografia Angolana. Considerações acerca da sua problemática actual, 

e na análise crítica formulada é visível, de imediato, a sua autoridade no que diz respeito 

ao conhecimento aprofundado das pesquisas levadas a efeito em todo o território e áreas 

culturais mas, também, a relevância da sua contribuição para profissionalizar, cada vez 

mais, a investigação antropológica em África. É de 1964, igualmente, a monografia 

dactilografada versando o tema Os Quiocos do Nordeste de Angola e a preparação da 

Carta Étnica do Cuando-Cubango e, em anos precedentes, os diversos artigos e separatas 

que, desde 1953, denunciavam um percurso de evidente competência quanto aos temas 

do Continente negro. Assim se situava num plano cada vez mais saliente, com o crescente 

reconhecimento dos meios científicos da Europa, no âmbito das quais se pode entender a 

colaboração na revista L’Ethographie e nos Cahiers d’Études Africaines. No trajecto, 

sempre interessado em transcender os limites das disciplinas antropológicas e ligando-as, 

igualmente, às artes e literatura. A obra, de 1971, O Dilúvio Africano e as suas Reflexões 

sobre a Arte Negra, a par de uma reflexão sobre o pensamento de Lévi-Strauss, no 

mesmo ano são indicadores da inquietação permanente de um cientista social que não 

deixava de intervir, igualmente, com artigos e críticas de carácter literário. Anote-se, de 

algum modo denunciando o carácter multifacetado da acção cultural desenvolvida, que 

no momento em que se reuniam esforços, em Lisboa, para a abertura do Museu de 

Etnologia, Mesquitela Lima fazia a sua experiência no Museu de Angola, onde exerceu 

as funções de conservador desde 1963, com interferência principal na organização da 

biblioteca e de várias exposições, actividade reforçada, entretanto, com a situação de 

estagiário no Museu do Homem (Paris), de 1966 a 1969, onde completa diversos cursos 

de museologia e museografia, situação que, de algum modo, viria a explicar, mais tarde, a 

sua iniciativa de lançar os primeiros cursos de pós-graduação e mestrado no domínio da 

Museologia e Património, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. Entretanto, no desejo de concluir, ao mais alto nível, o percurso 

académico e científico, Mesquitela Lima levou a efeito um estudo (2.500 páginas) sobre 
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Les Kyaka. Histoire, parente organization politique  e spatiale, sob a orientação de Eric 

Dampierre, conduzindo ao doutoramento de Estado em França (Universidade de Paris X 

– Nanterre). Segundo Vitorino Magalhães Godinho, retomando as próprias palavras do 

citado orientador, proferidas durante o exame, era “…uma das mais importantes 

monografias de etnia negra existentes em qualquer língua, “na verdade, o resultado de um 

conhecimento aprofundado e adquirido em cerca de oito anos de presença junto do 

referido grupo étnico dos Ovimbundu, em resposta a uma problemática formulada, desde 

logo, quanto à origem dos Jaga, muito citados, aliás, desde 1482, com a chegada dos 

portugueses ao rio Zaire, por missionários, viajantes, comerciantes e funcionários, 

guerreiros que tinham dominado os povos do Norte de Angola, uma história nem sempre 

credível porque, em geral, a maioria dos estudos se baseavam em documentos coloniais. 

Em contrapartida, Mesquitela Lima considerava a necessidade de conhecer a realidade a 

partir, como reclamava, “do interior da situação sócio-cultural” em causa, ligando os 

elementos históricos a dados recolhidos na época das pesquisas, assim superando os erros 

de “modelos sociais místico-históricos manipulados…pelos discursos dos informadores”. 

Dizia o investigador: “Ter apenas estes discursos como referência, sem se fazer um 

esforço para projectar na prática social quotidiana, conduz-nos a falsear a História e os 

factos realmente vividos. Estes discursos estão, seguramente, impregnados de uma 

ideologia individual ou de grupo, que reflecte apenas a ilusão de determinada prática 

social. Torna-se, pois, fundamental proceder a uma verificação.” 

 

No estudo em análise, um dos capítulos dizia respeito ao tema “História real, ideia de 

História e modelo histórico dos Kyaka” e, de facto, Mesquitela Lima problematizava uma 

questão metodológica essencial para quem não se limitava a recolher dados avulsos mas 

pretendia estar seguro de interpretação requerida num trabalho científico. A este 

propósito, o investigador chamava a atenção para as precauções a tomar, em especial, 

com a veracidade das informações contidas nos relatos dos europeus sobre a história 

africana, sem excluir, no entanto, dados da história colonial, desde que validados pelo 

confronto permanente dos elementos recolhidos oportunamente no quadro da observação 

participante, opções metodológicas sempre discutidas não só nas aulas da licenciatura em 
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antropologia mas, também, nos seminários livres ou realizados no quadro dos cursos de 

mestrado e de doutoramento. 

 

Augusto Mesquitela Lima integrou, desde o princípio, o notável grupo de professores 

portugueses que realizaram formação avançada no estrangeiro, no domínio das ciências 

sociais, no contacto com as obras e os autores mais significativos do mundo científico, 

especialistas com elevada craveira intelectual, muitos dos quais deram corpo à 

Universidade Nova de Lisboa. No seu caso particular, entregou-se, de 1949 a 1999, data 

da sua jubilação, ao serviço público, nos mais diversos sectores de intervenção, nos 

âmbitos científico, do ensino e da administração, distinguindo-se por suas qualidades 

humanas, capacidade de admiração dos outros, grande vocação de pedagogo, sempre 

disponível para acompanhar os mais novos no processo de formação e de 

desenvolvimento, o “ancião da tribo” como gostava de ser reconhecido, com tudo o que a 

expressão implicava em termos de pensamento, de emoção e de acção, sempre pronto a 

integrar os outros nos seus sonhos de juventude. Uma atitude mental dominada pelo 

espírito lúdico, aberta a todos os possíveis, de um rigor e entusiasmo sem limites, que 

comunicava a quem com ele convivia no quotidiano, grande responsável por uma nova 

geração de antropólogos que, desde 1975/76, tem transformado a antropologia em 

Portugal. 

 

 

 
Nota: O presente texto teve a participação, quanto à indicação de diversos dados históricos, da Drª Teresa 

Teixeira, durante muitos anos secretária do Departamento de Antropologia e do Instituto de Estudos 

Africanos da U.N.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


