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Homenagem ao Prof. Doutor Augusto Mesquitela Lima 
 
 
 

Um Antropólogo na Escola 
 

 
 
No início dos anos 80, quando terminava o ano lectivo, o Coordenador do 

Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, que 
hoje homenageamos, o Prof. Doutor Augusto Mesquitela Lima, chamou-me para me dizer, 
com aquele seu ar de quem não admitia dúvidas: No próximo ano vai ser o responsável pela 
cadeira de “Antropologia da Educação”. Surpreso perguntei-lhe pelo programa e qual a 
bibliografia ad hoc, e a resposta foi: Você não é Antropólogo? Não trabalha no Ministério da 
Educação? Desenrasque-se!.. 

 
Saí preocupado, preparando mentalmente um programa adequado quando me 

lembrei-me de pedir ajuda às Embaixadas que me pareciam mais capazes de ter algo 
relacionado nas universidades dos respectivos países. Espanha, França e Inglaterra, nada, na 
dos EUA, nos Serviços Culturais, ofereceram-me um pequeno livro cujo nome não recordo, 
mas para minha satisfação, um dos capítulos intitulava-se precisamente “Anthropology and 
Education” e referia-se aos trabalhos do Prof. George D. Spindler, o “pai” da Antropologia da 
Educação. 

 
Escrevi-lhe para a Universidade de Stanford, pedindo-lhe ajuda para o meu 

problema, anexando um breve curriculum e o programa que elaborara para a cadeira de opção 
que iria leccionar no próximo ano lectivo. Cerca de três meses depois, quando já desanimava 
e as aulas estavam a começar, recebi uma carta de resposta na qual me pedia desculpas pela 
demora…, me “aprovava” o programa que lhe enviara e aconselhava um livro por si editado 
“Education and Cultural Process Toward an Anthropology of Education”, que através da 
Embaixada recebi no início do ano lectivo, em Outubro de 1982. 

 
Com o tempo, permiti-me contactá-lo telefonicamente e durante uns anos foi essa 

a forma como me fui preparando para o Doutoramento, através dos seus conselhos e da 
bibliografia que me indicava. 

 
Conto esta história como agradecimento ao Prof. Mesquitela Lima, que me meteu 

num problema do qual só saí graças à sua resposta bem ao estilo administrativo africano 
“Desenrasque-se”. A ele lhe devo o ter-me doutorado, quando mais tarde, no início dos anos 
90 aceitou ser meu Orientador, relação essa iniciada no mesmo tom de amizade e 
consideração, de quem conhece o outro e sabe como puxar por ele. Quando lhe apresentei o 
programa do trabalho da Tese leu-o e limitou-se a um mero “OK! Continue, sabe mais disto 
que eu!”. Apesar disso nunca me abandonou nem deixou de se preocupar com o trabalho-de-
campo, primeiro, depois com a redacção da Tese.   

 
 Espero aceite esta breve mas sentida homenagem sobre o que é efectivamente ser 

antropólogo e fazer Etnografia numa Escola, que aprendi graças à sua ajuda e compreensão. 
    
Por princípio, imagina-se o Antropólogo como um cientista de ar expedito e 

desenrascado, estilo Indiana Jones, que procura qualquer coisa esquisita no outro em locais 
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desconhecidos, no meio de povos exóticos com comportamentos e linguajares estranhos, nus 
e ferozes na aparência, com presas de javali atravessadas no nariz e nas orelhas entre outras 
supostas originalidades.   

 
Pensamos geralmente que o antropólogo, para encontrar o seu Xangri-lá, o seu 

Eldorado, o seu Paraíso Perdido onde vai em busca do “bom selvagem” de que falava 
Rousseau, é obrigado a grandes e perigosas viagens por mar - em pirogas escavadas de 
troncos; por terra – no dorso de bamboleantes camelos ou por ar – em vetustas aeronaves 
tremelicantes, tendo que se alimentar localmente como os indígenas, de larvas, insectos, 
lagartos, cobras, raízes e tubérculos além de uma ou outra peça de caça que o acaso lhes 
ponha à mão, e viver como eles em palhotas infestadas de percevejos, sem casa de banho, no 
meio de lagoas pestilentas povoadas por crocodilos e mosquitos de toda a espécie que vai 
sacudindo com uma cauda de gnu, ou no mato, cercado por hienas, leões e demais bicharada 
aterradora. 

 
A coisa não é bem assim, mas só se é efectivamente antropólogo depois de um 

trabalho-de-campo aturado em ambiente diferente daquele a que se está habituado. 
 
Aliás, o prof. George Spindler, da Universidade de Stanford, afirma que o 

antropólogo tem que nascer três vezes – a 1ª quando vem a este mundo, a 2ª quando se 
enquadra num qualquer grupo étnico exótico durante anos, tentando compreender os seus 
comportamentos, o seu ethos, a cultura do grupo, e a 3ª quando regressa à sua civilização e 
tem que reaprender tudo o que esquecera. Acrescenta, no entanto, que para nós, antropólogos, 
tão indígenas são os povos perdidos nos sertões africanos ou asiáticos, sem água canalizadas, 
electricidade, nem escrita, etc., como qualquer comunidade optimamente instalada com casa, 
carro, TV, Net, etc.  

 
Na realidade, o que é ser-se antropólogo? Será mesmo aquele que se procura a si 

próprio no deserto da sua existência, colocando por isso aos indígenas questões que lhes 
parecerão aberrantes, estúpidas, incoerentes e talvez provocatórias sobre o porquê do seu 
comportamento e atitudes? A minha experiência diz-me que não, que somos indivíduos 
normais, abertos, iguais ao outro que tentamos compreender, embora alguns autores 
americanos achem que, quando em trabalho-de-campo, os inquiridos nos consideram como 
“pessoas aborrecidas”... 

 
O antropólogo procura compreender o outro, no tempo e no espaço, sobretudo se 

considerado exótico, para poder compreender a sua própria sociedade. Leiam-se os trabalhos 
de Margaret Mead, Ruth Benedict, Malinowski, Kora Dubois, Jorge Dias e Mesquitela Lima, 
entre muitos outros. 

 
Mas o Tempo, esse factor essencial da nossa civilização, não é o tempo dos 

Bosquímanos dos desertos de Moçâmedes e do Kalahari, o dos Tuareg do deserto do Sahara, 
o dos Inuit árticos, o dos índios Sioux das pradarias norte-americanas ou o dos Fueginos da 
Terra do Fogo.  

 
Corresponde a um conceito ocidentalizado após milénios de aperfeiçoamentos – 

das fases lunares às migrações da caça e às mudanças sazonais; do aproveitamento da força 
centrífuga sobre líquidos ou areia fina encerrados em elaborados recipientes apropriados, à 
observação astrológica e ao descaimento da sombra solar, aos mecanismos complexos 
movidos por rodas dentadas, etc.  
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Efectivamente este tempo tiquetaqueantemente asséptico, angustiante, nada tem a 

ver com a sucessão dos dias e das noites aguardando a chegada das chuvas, o cantar da 
galinha-do-mato e das perdizes, o uivar dos lobos ou a risada das hienas. 

 
Na civilização do Ter, oposta à do Ser, a importância da sincronia e da diacronia 

transformou o Homem - humano, pessoa, em homem burocrata, em homem máquina, 
indivíduo, anódino parasita do outro por aquilo que usa e chama de relógio, telemóvel, 
automóvel, picar ponto, stress, etc. 

 
As culturas dos povos, noutras épocas tão diferentes, aproximam-se agora 

perigosamente a uma outra dominante, num processo de aculturação único à escala universal, 
seja por difusão, seja por pressão ou obrigação para sobrevivência. As transformações a que 
tal ocasiona só podem ser analisadas e compreendidas por aqueles que saibam esquecer o 
Tempo e seus derivados, pelos que consigam ver a beleza de uma Aurora sem se preocupar 
com a chegada do Ocaso. 

 
 

Mas falemos da Escola. O que é a Escola para um antropólogo interessado em 
compreender a sua cultura? 

 
À chegada, para primeira impressão, sobretudo se for na hora do intervalo, 

encontramo-nos perante um grupo confuso de miudagem indígena provenientes do “4º 
Mundo” circundante - brancos, pretos, amarelos e pardos, com pinturas de guerra e 
“arames”no nariz, sobrancelhas, orelhas, umbigo, etc, soltando gritos aflitivos como se 
estivessem a ser torturados, enquanto saltam e pulam por tudo o que é sítio, sem qualquer 
vestígio de ordem ou respeito pela instituição. 

 
Lá dentro, na sala dita dos professores que costuma servir também de bar, outro 

grupo, bem mais pacato mas aterrorizado - os docentes -, discute-se o ambiente das aulas, a 
falta de atenção, o desinteresse, a falta de educação, de livros e cadernos, o peso da 
burocratite educativa, e  de verba, as avaliações burocratizadas, caso tenham de reter alguns 
dos pequenos crâneos que por ali vegetam aguardando que o Tempo, de que falo atrás, os 
conduza ao fim do desejado 9º ano, termo da escolaridade obrigatória, sempre com a vã 
esperança de que os jovens energúmenos do próximo ano lectivo, da mesma forma que o 
próximo Ministro da Educação, sejam mais atentos, gratos e obrigados que estes especímenes 
e saibam reconhecer o árduo trabalho e responsabilidades por eles sofridas. 

 
Dos pais, nem é bom falar. Aquando das reuniões que lhes são dirigidas e às quais 

só comparecem para agredirem oralmente os professores, quanto mais não seja!, acusando-os 
de falta de interesse pela degradada situação da escola e para acérrima e intransigente defesa 
das crias, primas inter pares naquele ambiente hostil às suas liberdades e direitos de crianças 
puras, simples e ingénuas, e que se acaso tiverem agredido algum professor, tal se deveu a 
este lhe ter faltado ao respeito ou então em legítima defesa da sua situação de aluno 
respeitador e obediente, pois em casa e na vizinhança é estimado por todos, não fuma sequer 
droga, nem rouba... 

 
Fiz trabalho-de-campo durante um ano numa escola preparatória da Amadora, às 

Portas de Benfica, cujos utentes provinham dos vários bairros de lata que a cinturavam. Além 
desta, durante dois anos acompanhara uma escola primária em Linda-a-Velha, qualquer delas 
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multicultural, pois eram frequentadas por indígenas nacionais (todos eles, pois por cá tinham 
nascido) - caboverdeanos, timorenses, ciganos, guineenses, indianos,  angolanos e 
moçambicanos. Ultimamente, tenho estudado escolas básicas no concelho de Palmela, 
frequentadas também por miúdos dos países do Leste europeu que se revelam melhores 
alunos, do Português à Matemática, e no comportamento, cujos pais se interessam pelo seu 
aproveitamento e comportamento.   

 
Estudara ainda Escolas urbanas e no mato, em Angola, Moçambique, Guiné e 

Cabo Verde. Igualmente, escolas urbanas em Portugal, na Austrália e em Inglaterra. As 
impressões criadas à partida, como é óbvio, foram diferentes, pois a Escola tem de ser 
encarada como uma arena de conflitos interculturais e de outros trocas entre elementos de 
diferentes sistemas culturais, como afirma John Singleton, tendo sempre em atenção as 
palavras de George Spindler, de que o peso da tradição, nas minorias étnicas, ultrapassa o da 
escolarização, e por isso a Escola não mantém a ordem social existente, mas de facto destrói-
a. E este, se é um facto desconhecido do corpo docente, é-o com absoluta certeza dos órgãos 
oficiais responsáveis pelo ensino e educação. 

 
Isto, o essencial do ambiente que aguarda o antropólogo que se aventure por 

aquelas paragens. 
 
Permito-me acrescentar que quando fiz o pedido para ser admitido a 

doutoramento, o Prof. Mesquitela Lima escreveu o que mais tarde afirmou no próprio acto da 
defesa da Tese, e muito me honrou com tal, de que eu era “o precursor e o percussor da 
Antropologia da Educação no Ensino Superior em Portugal”. 

 
Que descanse em Paz, meu querido Professor e Amigo, 

com a certeza de que o seu exemplo, dedicação, doação e erudição frutificaram naqueles que 
tiveram o privilégio de ser seus alunos.  

 
 
 
 
 
 
 

 


