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EDITORIAL  

 

 

 

 

Este número da VERITAS reune cinco artigos de investigadores de Timor-

Leste e Portugal.  

No artigo “Da composição multiétnica de Timor-Leste”, da autoria de 

Vicente Paulino, aborda a questão da estrutura social do parentesco implantada 

na sociedade timorense. É preciso dizer, desde já, que a interação intra-cultural e 

inter-cultural da sociedade timorense só pode ser realizada através de troca de 

informação e difusão de contactos entre diferentes grupos étnicos. O caso mais 

conhecido é as alianças por casamento. 

No aspecto da afirmação identitária e linguística, Ricardo Antunes, destaca o 

português é língua oficial dos timorenses e com ela afirma e preserva a sua 

identidade cultural e religiosa. Não só, aliás, a língua que justifica a afirmação 

da identidade pessoal, social e nacional; mas, o território, o ecomosaico e os 

ecocampos (veja o artigo de José Pinto Casquilho) também são elementos 

necessários na reconfiguração e reapropriação da nossa própria identidade no 

espaço e no tempo. A reapropiação da identidade não é considerada apenas pela 

existência do território e outros elementos mencionados, mas pelas preferências 

dos consumidores na escolha e valorização da gastronomia local, como é o caso 

de estudo de Lamdor Tiurmauli Sitorus, Pedro Damião Henriques & Maria 

Raquel Lucas. No aspecto da educação, Antero Bendito, destaca a importância 

da educação e os desafios que implicam o motor de desenvolvimento do sistema 

educativo em Timor-Leste. 

 

 

 

Julho de 2014 

Vicente Paulino 

Editor-Chefe 
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Da composição multiétnica de Timor-Leste

 

 

Vicente Paulino

 

 

 

 

Resumo  

Lévi-Strauss recorda que só a nossa memória nos leva a pensar sobre o passado 

da humanidade, considerando ainda que “durante centenas de milhões de anos a 

humanidade não era numerosa na terra e os pequenos viviam isolados, de modo 

que nada espanta que cada um tenha dever para desenvolver e construir as suas 

próprias características, tornando-se diferentes uns dos outros. Mas isso não era 

uma finalidade sentida pelos grupos” (Lévi-Strauss, 1979:39). Quer isto dizer 

que, os povos de tempos remotos constituíam a humanidade e desenvolveram os 

instrumentos técnicos produtivos; fundaram os mitos da criação que englobam 

as suas crenças, ritos, línguas e costumes. Os homens das sociedades antigas têm 

a tendência para viver o mais possível no sagrado ou muito perto dos objetos 

consagrados. Essa tendência é compreensível, quer para os “tradicionais” como 

para o homem de todas as sociedades pós-tradicionais, o sagrado equivale 

sempre ao poder. É preciso dizer, desde já, que a interação intra-cultural e inter-

cultural da sociedade timorense só pode ser realizada através de troca de 

informação e difusão de contactos entre diferentes grupos étnicos. O caso mais 

conhecido é as alianças por casamento. É uma tradição que só se pode 

concretizada pela sua importância linhagística. Este sistema de alianças por 

casamento é estabelecido pelo complexo sistema do „barlaque‟. O „barlaque‟ é, 

antes de mais, uma espécie de matriz de um pacto social para estabelecer e 

fortalecer os laços familiares da mesma linhagem genealógica. Nesse processo 

de pacto social que teve origem no complexo sistema do „barlaque‟, vem a 

constituir-se uma futura relação duradoira, pois este sistema é, de facto, um dos 

instrumentos de uma interação entre famílias da mesma linhagem genealógica 

(Paulino, 2009:14).  

Palavras-chave: Timor-Leste, cultura, família timorense, composição 

multiétnica timorense, barlaque e parentesco 

                                                           
 Este texto foi elaborado no âmbito do Projecto As ciências da classificação antropológica 

em Timor Português, financiado pela FCT (Ref.ª HC/0089/2009).  
 Professor Auxiliar Convidado da Universidade Nacional Timor Lorosa‟e (UNTL). Director 

da Unidade de Produção e Disseminção do Conhecimento do Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa da UNTL. Investigador colaborador do CEMRI – Centro de Estudos de Migração e 

Relações Interculturais da Universidade Aberta de Portugal. Membro da Direcção da 

Associação IberoAmericana de Estudos do Sudeste Asiático. Membro do Conselho de 

Política Científica da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua 

Portuguesa. Email: vicentepaulino123@gmail.com  
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Resumu/Abstraktu 

Lévi-Strauss fó hanoin katak só ita nia memória mak lori ita atu hanoin kona-ba 

umanidade nia pasadu, konsidera mós katak “durante tinan milhão hirak liu ba, 

umanidade ih arai ne‟e ladun barak nó moris isoladu liu, ne‟e duni laiha buat ida 

mak espanta, tamba sira iha dever ida rasik atu desenvolve e harii sira nia 

karakteristikas rasik, nune‟e sai diferente ba sira seluk. Maibé, ida ne‟e laos 

finalidade nebe grupos sira ne‟e sente” (Lévi-Strauss, 1979:39). Ida ne‟e dehan 

katak povo sira iha tempu uluk liu ba harii umanidade nó desenvolve 

instrumentos teknikus prodututivus isra, harii mitus kriasaun nebe engloba sira 

nia krensas, ritus, lian nó costume sira. Emar sira sociedade tuan iha tendénsia 

ida atu moris tuir lulik ou hakbesik liu ba buat-sasan konsagradus sira. 

Tendénsia ida ne‟e compreensível tebes, parte husi „tradisionais‟ hanesan emar 

sociedade sira pós-tradisionais, lulik ekivale ho kuku-nain (poder). Presisa 

hateten tan katak, interasaun intra-kultural e inter-kultural sociedade timor-oan 

só bele halao liu husi troka informasaun e difusaun kontaktus sira entre grupos 

étnikus diferensiadus. Ezemplu konesidu mak estabele aliansa liu husi 

kasamentu. Ida ne‟e tradisaun ida nebe só bele konkretija nó halao liu husi ninia 

importância linhajístika. Sistema aliansa kasamentu ida ne‟e estabelesidu husi 

komplexu sistema barlake nian. Barlake ne‟e, uluk nanain, hanesan espésie 

„paktu sosial‟ ida atu estabelese nó fortabelese laços família sira nian nebe ih 

amai husi linhagem ida deit. Iha prosesu „paktu sosial‟ ida ne‟e, mai kosntitui 

relasaun futura nebe bele dura, tamba sistema ida ne‟e nudar instrumentu 

intersaun entre família linhagem ida nian. 

Liafuan-Xavé: Timor-Leste, cultura, família timor-oan, komposisaun 

multiétnica timor-oan, barlake nó parentesku. 

 

Abstract  
Lévi-Strauss points out that only our memory leads us to think about the past of 

mankind, considering that “for hundreds of millions of year‟s mankind on earth 

was not large and small lived isolated, so that anything that amazes each has the 

duty to develop and build its own characteristics, making it different from each 

other. But it was not a purpose felt by groups” (Lévi-Strauss, 1979:39). This 

means that the people of ancient times were the humanity and developed 

technical instruments production, founded the creation myths that encompass 

their beliefs, rituals, languages and customs. The men of ancient societies tend 

to live as much as possible in the sacred or very close to the objects enshrined. 

This trend is understandable, both for “traditional” as for the man of all post-

traditional societies, the sacred is always the power. It must be said at the outset 

that the interaction intra-cultural and inter-cultural Timorese society can only be 

realized through information exchange and dissemination of contacts between 

different ethnic groups. The best known case is the marriage alliances. It is a 

tradition that can only be achieved by linhagística its importance. This system of 
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alliances by marriage is established by the complex system of “barlaque”. The 

'barlaque' is, above all, a kind of matrix of a social pact to establish and 

strengthen the family ties of the same family lineage. In the process of social 

pact which originated in the complex system of “barlaque”, comes to constitute 

a future relationship lasting, because this system is in fact an instrument of 

interaction between families of the same lineage genealogy (Paulino, 2009: 14). 

Keywords: East Timor, culture, timorese family, barlaque and kinship 
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Da composição multiétnica de Timor-Leste 

 

 

 

 

1. A família timorense e o barlaque 
 

Toda a etnologia clássica foi marcada pelo pensamento eurocentrismo da 

época, de tal maneira que, como no tempo da curiosidade pré-cientifica, as 

estruturas sociais e a cultura dos povos colonizados não apareciam senão como 

grotescas imitações ou réplicas imperfeitas das estruturas da cultura europeia. O 

próprio vocabulário relativo ao parentesco em Timor, lança mão de uma 

terminologia latina (pai, mãe, primo...) e às vezes germânica, (caso do vocábulo 

„irmão‟)
1
. Porém, seja qual for a relação de alteridade entre grupos 

diferenciados, terá que existir algo que faz com que uma sociedade (quer a 

sociedade tradicional quer a sociedade pós-tradicional) cumpra o seu dever e 

valorize a sua etnicidade diferenciada (Paulino, 2011).  

A estrutura social do parentesco implantada na sociedade timorense é uma 

estrutura variada. Isso tem a ver com a escolha do cônjuge ou com o culto dos 

antepassados. Os contadores das histórias tradicionais dizem-nos que as 

genealogias das linhagens são mantidas ainda hoje com o apoio do partido 

político “KOTA” (Klibur Oan Timor Assuwain), ou seja, “filhos dos guerreiros” 

e esse pretende criar uma associação de famílias de liurais. Mas, o objectivo 

desse partido ainda não está alcançado por não ter apoio suficiente no seio da 

sociedade timorense. O esforço deste partido é muito importante para a defesa 

das identidades de linhagem ou genealógicas das sociedades timorenses 

constituídas pelas respectivas dinastias governadas por liurais e dátos.  

Sobre esta realidade, já em 1975, Francisco Xavier do Amaral conversou 

com José Ramos Horta sobre a importância de definir os “timorenses”, que, de 

acordo com o relato de Horta, “só podiam ser „puros‟, isto é, aqueles a quem 

antropologicamente chamaríamos „indígenas‟ (…) Deveis precisar bem a vossa 

linhagem, a vossa ligação com Dom Boaventura, disse-me o Xavier” (apud 

Ramos-Horta, 1994:94). Esta tendência revolucionária da ideia, suplanta uma 

lógica de marcar a característica da verdadeira sociedade timorense com um 

forte pendor político (no âmbito de procurar diminuir o poder dos mestiços). É 

evidente que é necessária uma justificação clara com recurso a determinados 

usos do passado e da memória para a construção identitária timorense.  

Independentemente disso, a composição multiétnica é vista como resultado 

de uma formação da vida familiar na sociedade. Isto é um processo que resulta 

de uma afirmação da identidade que abrange todas as ações pessoais e sociais, 

                                                           
1 O mesmo acontece com vocábulos de outras áreas, nomeadamente  da cibernéticas, ou até 

actividades. 
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pois o facto nos mostra que a cultura fornece um conjunto de rótulos e 

directrizes que permitem o estabelecimento da identidade durante o processo de 

desenvolvimento do sujeito identitário étnico. É um processo que proporciona a 

consistência necessária ao desenvolvimento da identidade pessoal e colectiva. 

Vale a pena reter aqui que a identidade étnica é talvez importante para estudar a 

composição multiétnica dos timorenses, pois a etnicidade não se manifesta 

propriamente nas condições humanas isoladas, mas pelo contrário, é uma 

intensificação das interacções da sociedade do mundo moderno e especialmente 

do universo urbano que torna salientes as identidades étnicas. Por outras 

palavras, é através das diferenças culturais e do contacto com o Outro que cada 

diferenciação étnica se evidencia. Disso resulta a fusão, no mesmo povo, de 

gentes de diversas culturas, que é a base da política de convívio intercultural. 

Isso nos leva a pensar sobre o contacto que se estabelece com os nossos 

semelhantes. Quer isto dizer que o povo é o mesmo, em toda a parte, nas terras 

novas e nas terras velhas, em todos os lugares onde se constrói o seu lar para 

viver e morrer, ali também funda a sua Pátria, ali também constrói a ideia da 

unidade nacional com espírito de assimilar e integrar povos de culturas 

diferentes.  

É aí que assenta também o papel que a família timorense ocupa na base 

política da conjugação de povos e de culturas que constitui as knuas. Assim, 

como observaremos mais adiante, desde o início da história da humanidade, a 

família era um valor perene da convivência social das comunidades étnicas 

diferentes, que ainda hoje é o mais forte instrumento de integração.  

O valor da família é uma instituição primária, superior às diferenças 

étnicas e, como um instrumento aglutinador de culturas diferenciadas. Na 

verdade, portanto, o projecto da actual humanidade continha nas diversas 

premissas ideárias que os novos valores (sustentados por outras tantas 

transformações, como a tecnologia de informação e de comunicação, criação das 

novas cidades, etc.) libertam o Homem das amarras da tradição (mal entendida) 

de que a família era um pilar fundamental. Como afirma Norbert Elias (1987 

[1993:225-229]) o facto de a família continuar a manter as suas especificidades, 

não só enquanto unidade fundamental da organização social, é o primeiro (senão 

o mais importante) nível de integração dos indivíduos.  

E vale a pena reter aqui ainda uma pequena explicação – ampliando o 

conceito anterior – que poderá ser muito importante na reformulação dos laços 

familiares na passagem harmoniosa e na unidade de sobrevivência, pois ela é, ao 

mesmo tempo uma unidade de afecto. Citando Norbert Elias, a “família 

enquanto ponto de referência da identidade do Nós, continua sem dúvida a ser 

uma associação humana que atrai, no bem e no mal, um empenho forte, uma 

carga afectiva relativamente elevada por parte dos indivíduos que lhe pertencem. 

(…) Contudo a matriz do sentimento mudou substancialmente, no contexto de 

uma transformação estrutural profunda, na relação do indivíduo com diversas 

associações sociais. (…) Desde que o homem nasce e cresce, não terá vivido 
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sozinho mas pertence a uma unidade familiar no seu resto de vida até a morte. 

(…) A transformação decisiva que se processou na identidade do Nós, e nas 

cargas afectivas respectivas em relação à família, reside, em grande parte, no 

facto de já não ser impossível escapar à família enquanto grupo do Nós” (Elias, 

1987 [1993:226-227 – sublinhado nosso]).  

Numa altura em que o indivíduo já consegue assumir a sua 

independência, pode retirar-se da família, sem a perda de oportunidade de 

sobrevivência física e socialmente bem constituída. É precisamente isso que 

emana do processo histórico da humanidade, pois de facto, a família é uma das 

dimensões chave para a definição do conceito da autonomia, que levou Norbert 

Elias a caracterizar de forma tão simples e que esse conceito de autonomia 

contribuiu decisivamente para a reconfiguração das relações entre vários 

elementos que constituem a unidade familiar. Significa que, portanto, a 

diferenciação social e os novos modos de produção e organização social da vida 

familiar na sociedade comum possibilitam, por um lado, promover o que é bem 

comum para a sociedade em geral, e, por outro, preservar o desígnio da 

autonomia de vida, como se teve oportunidade de acelerar o processo de 

emancipação, num dever de colaborar enquanto a família é pertencente de uma 

sociedade.   

A evolução sócio-genética dos timorenses é vista como um aspecto 

inseparável da formação da identidade, uma vez que a identidade pode existir 

apenas num grupo definido embora possa ser visto também sob a óptica da 

Psicologia Social. É por isso que defendemos a evolução sócio-genética como 

uma das componentes que possibilita as interacções do indivíduo ao longo de 

sua vida em colectividade. É evidente que para Schnapper, só a organização 

política e a cidadania intervêm na definição positiva de nação, considerando 

ainda que a etnicidade é apenas um conjunto de laços históricos e culturais, no 

seio de um grupo mais ou menos homogéneo, sem nenhuma relevância para a 

definição positiva de nação. Daí ele questionar que “o processo de construção da 

nação se faz desligado de qualquer referência identitária étnica” (apud Mendes, 

2005:233).  

A família é, por um lado, representada como um refúgio afectivo e 

protector; por outro lado, como um espaço de liberdade onde uma pessoa pode 

ser autêntica por ser o território privilegiado da revelação, ou construção de si, e 

segue continuadamente o seu percurso de vida da sociedade local à global. Esta 

representação pode ser interpretada positivamente para acentuar as fronteiras 

entre o espaço familiar (privado) e espaço social (público), de modo a poder 

tecer a importância destes dois espaços que a família, enquanto membro de uma 

sociedade, pode desempenhar: o papel de proximidade e de protecção; portanto, 

nesse caso o direito de ser bem protegido é indispensável para cada membro 

familiar. A família tece, no espaço social, uma relação de proximidade e de 

instituição, que obriga a outros níveis de formalidade e convencionalidade nas 

interacções com outros. Na construção do dinamismo de performances pessoais 
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treinadas no espaço familiar (espaço privado) para levar os papéis sociais ao 

plano público. Essas representações são explicitadas numa linguagem mais 

próxima do argumento de Erving Goffman (1993).  

A família é o núcleo central de toda a sociedade e por meio desta 

constitui-se os mais sólidos laços entre os grupos sociais. Regresse-se, no 

entanto, à primazia dos afectos, matéria-prima do relacionamento entre os 

elementos da família, enquanto aspecto fundamental para perceber as múltiplas 

ligações de parentescos até aos dias de hoje, nomeadamente no que concerne às 

relações entre pais e filhos. Não se esquece também o afecto de uma relação 

profunda de matriz mestiçagem cultural. Tudo isso conduz a uma perspectiva 

que vai para além da fronteira estritamente alargada e esse é, ainda o sentido da 

actualidade mais encontrada na estrutura social da sociedade timorense. De 

referir ainda que, em estreita ligação de parentesco a família-nação aponta para 

um sistema político e social de raiz tão profundas, com especial interesse no que 

toca às dimensões do poder inter-étnico e à aproximação luso-timorense. Nesse 

aspecto, pode-se verificar a ideia da nação como uma “super-família‟ imaginária 

(Smith, 1997:25). 

Pe. Artur Basílio de Sá define o casamento timorense consistindo nas 

práticas Berlaki, que segundo ele “é um casamento celebrado pelos não cristãos” 

(Sá 1961:191). Gramaticalmente, o termo “Berlaki” é formado por dois 

vocábulos: Bere (tomar) e laki (marido). O termo mais clássico referente ao 

Berlaki – do ponto de vista linguístico – é o foli (valor – no sentido de elevar a 

dignidade da mulher, não no sentido do preço de mercado). É o termo mais 

popular em Timor-Leste. Importa ter presente também que grande número de 

cristãos, dum modo geral, celebra em primeiro lugar as cerimónias do berlaki, 

antes de estabelecer o casamento formal dentro da orientação católica. De facto, 

existe também uma noção de que a derivação do termo terá sido aplicada 

também “nas uniões simplesmente conjugais entre timorenses ou entre 

europeus” (Sá 1961:152). Nesta lição conceptual, está afinal, a ideia geral sobre 

os códigos tradicionais e os estatutos sociais que determinam o processo de 

casamento não pondo em causa a realização das práticas do barlaque. A noção 

de casamento, constante da projecção do barlaque, deveria ser revista, para se 

ajustar melhor à concepção de família que inspirou as leis matrimoniais 

decretadas pelo Estado colonial (na era portuguesa) e presentemente pelo actual 

Estado timorense sobre o casamento num sentido de duplos rituais. Em primeiro 

lugar, celebra-se o casamento tradicional – é uma das prioridades para manter as 

tradições locais – com a aplicação das trocas dos bens-comuns entre familiares 

do noivo; em segundo lugar, a realização do casamento através dos rituais 

católicos (para aqueles que abraçam a religião católica) como sendo um 

processo de complementaridade ao casamento tradicional.   

O „barlaque‟ é, antes de mais, uma espécie de matriz de um pacto social 

para estabelecer e fortalecer os laços familiares da mesma linhagem 
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genealógica
2
, ao mesmo tempo que é símbolo de troca de presentes e de bens 

materiais que ligam duas linhagens numa futura relação duradoira. Mas a prática 

do “barlaque” é também uma circulação dos bens cerimoniais e é suporte de 

uma relação hierárquica de poder político e económico (Paulino, 2009:14). Isto 

é, há um paralelismo entre o casamento e a troca mas na prática os princípios e 

objectivos fundamentais são diferentes (Boavida, 1993).  

 

  

2. As alianças por casamento como meios de consolidação dos laços 

parentescos 

 

Segundo Marc Augé (2000:21)., as alianças por casamento são “um 

casamento cria uma aliança entre dois grupos A e B. Os filhos do casamento 

podem estar ligados a um ou a outro desses grupos ou os aos dois em virtude da 

própria aliança matrimonial. Os símbolos que aludimos – os ossos, o sangue, a 

carne, a comida e a influência mística – diferenciam a incorporação permanente 

da incorporação parcial, que por outro lado distinguem a incorporação da 

aliança” Estas variáveis de alianças são visíveis nas sociedades timorenses 

(Paulino, 2009:14).  

Na tradição timorense não se permitirá subtrair os traços pessoais e 

familiares à comunicação mútua que foi herdado pelos “bei ala” (antepassados). 

Sociologicamente, pressupomos que o Barlaque é uma regra que permite os 

noivos sentirem-se seguros na formação da futura “uma-kain” (família) e 

enquanto membros de uma sociedade colectiva, devessem construir 

continuamente a interacção social com todos os elementos sociais que os 

rodeiam. Este costume é considerado também como um processo de construção 

da identidade familiar; logo, caracteriza-o como símbolo de diferenciador, 

tornando-se assim, uma das características da identidade de uma nação. Quer 

isto dizer que, a aliança por casamento foi inicialmente, uma das formas de 

preservar não só uma relação parentesco mas também, “assegurar uma relação 

política e económica entre reinos” (Mendes, 2005:242), como uma matriz 

frequentemente “assimétrica e exogâmica”
3
, isto é, ninguém vai casar com os 

seus parentes da mesma linhagem da “uma-lúlik” e no caso das comunidades 

                                                           
2 Este sistema é como uma ideia fundadora da comunicação, aliança e dominação até da 

organização política social e territorial, como explica Ivo Carneiro de Sousa: “Lineage and 

appropriation of space, or in other words, kinship and terriotorialy are fundamental factor in 

the traditional social organization of the peoples of Timor” (Sousa, 2001:188).  
3 A matriz assimétrica e exogâmica está talvez mais para lá do caso dos “Ema” do Kemak 

(principalmente da comunidade étnica do Kemak de Marobo do distrito de Bobonaro e 

também da comunidade étnica de Atsabe do distrito de Ermera), a mesma composição é 

praticada também pelas comunidades étnicas Makasae e Mambai. Em relação às comunidades 

étnicas Bunak e Tétum têm uma preferência específica e em termos de organização dos 

casamentos é muito variável conforme o grau de aliança assimétrica que previsto nas posições 

de cada interessado (no que diz respeito aos familiares do rapaz).   
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étnicas do Bunak, há outra perspectiva da composição genealógica entre “uma-

lúlik” que é chamado por “otó kael uen deu kael uen”
4
 que significa “uma-lúlik 

maun alin” em tétum; e em português significa “casas irmãs” (Cf. Sousa, 2010). 

As alianças por casamento são um símbolo de uma identidade colectiva da 

sociedade timorense e o seu sistema de defesa está na origem da pártica dos 

“usos e costumes” de feto-sá-umane, batsau, ou ton terel
5
. Nestes termos, 

registam-se dois sistemas de face e solidariedade: sistema hierárquico de poder 

político e económico; e sistema igualitário e de envolvimento. No sistema 

hierárquico de poder político e económico, o dever das famílias dos futuros 

noivos é reconhecer e respeitar as diferenças sociais que as colocam em posições 

relativas no quadro das relações interpessoais; no sistema igualitário, as famílias 

de noivos não sentem que existam diferenças de poder e de envolvimento entre 

as pessoas que interagem, codificando assim, a sua delicadeza de relações 

baseada na igualdade fraternal e familiar. Pode afirmar-se também que, a 

composição multiétnica constituída na base das alianças por casamento é uma 

aliança que pode ser um dos elementos fundamentais da identidade da nação. 

Quer isto dizer que, a ideia da nação no contexto timorense é constituída a partir 

deste género, uma vez que, relacionar-se com a ideia de “comunidade 

imaginada” defendida por Benedick Anderson (1991).  

A prática dos “usos e costumes” de feto-sá-umane, batsau, ou ton terel 

oferece as vantagens e garantias que vão ser uma das principais regras para 

proteger eficazmente o próprio casamento. O conceito do parentesco de feto-sá-

umane é muito vulgar e profundo na sociedade timorense, mais do que no 

ocidente. A expressão feto-sá-umane ou feto-sau-umane, expressão equivalente 

a feto-oan – na‟i-hun, deriva destes quatro elementos vocabulares: feto (mulher); 

sau (ligar-se, aparentar, consagrar; “Uma” (casa), família; mane (homem).  

Em galole (língua de um grupo étnico de Manatuto), a expressão 

equivalente, feto-sau é batsau, significa de babata-sau (mulher-ligada). O 

vocábulo galole “sau” é verbo e substantivo e, na expressão portuguesa, 

equivale ao verbo “trazer ao colo ou trazer no ventre”; justaposto ao substantivo 

quer dizer esposa mulher; por outras palavras, “sau-ôbun” significa pessoa 

casada. Nestas acepções percebemos que o modo de relacionamento é baseado 

no conceito de relação e de ligação. É que o ponto-chave deste processo de 

interacção é designado por “mulher-ligada”. No grupo étnico de Mambae, o 

termo “sao” significa “parente”, a expressão equivalente ao termo tétum 

“máluc”. Em Uaikênu “mat-sau” é casar-se e finalmente em língua indonésia, o 

parentesco é designado pela palavra “saudara”. Em todas estas expressões, se 

                                                           
4 Tradução literal da expressão “otó kael uen deu kael uen” – Pertencemos ao mesmo fogo 

pertencemos a uma só casa – metaforicamente a significação é bem diferente, quer isto dizer 

que, a expressão “otó kael uen deu kael uen” significa que “desde início somos da mesma 

origem, somos da mesma linhagem da casa sagrada e por isso somos irmãos”.  
5 O código de feto-sá-umane (tétum-térik), o código de batsau (galole) e o código de ton terel 

(expressão bunaque). Três termos em diferentes línguas e expressam diferentes sentidos. 
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nota uma semântica similar, no étimo “sau” (Cf. Jorge Barros, 1964:98). 

Portanto, a partir destas acepções compreendemos que o modo de 

relacionamento é fundamentado nos conceitos de relação e de parentesco.  

No que diz respeito ao grupo étnico bunak, as alianças por casamentos são 

designadas por “ton terel” ou “don tege”, o que significa “dar a mão aos outros, 

apoia um aos outros e precisar-se um dos outros”. As alianças são validadas por 

um sistema de “pana gobol” (pana é mulher e gobol é ventre) que significa 

“vida”. A aplicação deste sistema ritual visa valorizar a dignidade da mulher 

enquanto símbolo de uma vida humana. Quando um homem se apaixona por 

uma mulher, começa por dirigir um pedido formal aos familiares dela; este acto 

de pedido é chamado por “pana gusu-rá”, o que significa “o pedido de 

casamento”. Antes de chegar a este ponto, curiosamente, ocorreu o primeiro 

passo que se chama “pana gua gene”, que na língua tétum é designado por “tuir 

feto”
6
.  

No sentido da constituição do “molo-pu” (bétel e areca), apresentam-se dois 

momentos importantes: o primeiro, em sinal de cortesia e amizade, as famílias 

da noiva designadas por “dou-gomo” (donos de casa) iniciam o acto solene 

chamado “molo-pu sale”, o que significa receber e servir os visitantes. 

Normalmente, entregam primeiro a um familiar mais próximo do noivo, do sexo 

feminino, a uma irmã ou tia que não seja a própria mãe, e, em seguida já tem 

lugar uma distribuição espontânea. O processo de “molo-pu sale” é simples, mas 

tem um elevado significado. Após uma conversação amigável de duas famílias, 

começa então a fase mais oficial – é o ritual de “pana-gobol hasae” (elevar a 

dignidade da mulher). A indigitada portadora do noivo e familiares, incluindo os 

pais do noivo, vão fazer a entrega da prenda à dou-gug (casa mãe) da noiva ou 

vão meter “molo-pu”, ou seja, dar alguns bens-materiais, por exemplo, o fio de 

ouro, medalha de ouro e outros objectos valiosos. Este rito é um processo inicial 

de casamento e marca o início do namoro e de convenções sobre o futuro 

casamento dos noivados. Neste sentido, entendemos que o modo de 

relacionamento familiar é baseado no conceito de relação e de aproximação.  

A relação e aproximação entre o membro de cada família com a “uma” ou 

uma-lulik, é uma afirmação de sua identidade étnica, designadamente o nome da 

casa sagrada herdado pelos seus antepassados, como destaca Louis Berthe sobre 

os bunaque de Timor-Ocidental: 

  
Toute maison se définit donc elle-même, sur ce plan, par le double rapport 

dissymétrique,  qui la lie d'une part à ses donneurs, de l'autre à ses preneurs de 

femmes. D‟après la littérature orale, généalogique et mythique, recueillie sur place, 

ces relations se sont constituées une à une, dans le passé. Le cas le plus couramment 

exposé est celui d'un ancêtre épousant, par achat, une femme d‟une autre lignée et 

                                                           
6 A expressão “tuir feto” no Timor-Ocidental, totalmente respeitada e a aplicação das regras 

tende-se de forma patriarcal. Veja-se: o antropólogo francês Louis Berthe (1961), Le Mariage 

por Achate t la captation des Gnders, vol 1, nº3, Paris. 
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fondant avec elle une maison, à laquelle il donne son nom. La maison de la femme 

devient alors le premier malu, historiquement, mais aussi quant au statut: c‟est, pour 

les temps à venir, les malu pana gomo ( malu gardien de la femme), de la maison 

nouvellement fondée; tandis que cette dernière vient éventuellement prendre place à la 

suite des autres ai-ba‟a de la maison malu. La lignée ou la maison du fondateur est 

dite malu mone (malu gardien de l‟homme), c‟est-à-dire du fondateur lui-même (apud 

Barros, 1975:2). 

 

Para Louis Berthe, a relação genealógica do povo bunaque de Timor-

Ocidental é constituída pelas alianças matrilineares e uxorilocais, designadas por 

“malu pana gomo”, o que significa assegurar a casa sagrada com o estatuto 

social designado por ai-ba‟a. Esta aliança não é da mesma significação da que se 

encontra nos grupos étnicos Bunak de Timor-Leste, porque o dever da mulher (a 

noiva) é ser obrigada a deixar a sua casa sagrada de origem para ir ao encontro 

da segunda casa sagrada que pertence ao seu futuro marido. Antigamente, este 

sistema era aplicado também pelo grupo étnico de Timor-Oriental, mas com a 

evolução do tempo e a mudança estrutural da sociedade, designadamente no que 

diz respeito à mudança do processo sócio-político e sócio-económico, passa a ser 

chamado “ton terel”. Isto é, a “pana” (mulher) e os seus filhos mantêm os seus 

direitos à sua casa sagrada de origem, sendo que as filhas são herdeiras, em 

continuidade das casas e heranças dos pais e dos seus entes passados, pois de 

facto o espaço de habitação propriamente dita já foi ocupado ou habitado pelos 

ancestrais e foi, por isso, designado por lugar sagrado.  

Uma outra questão que aqui deve ser esclarecida, é diz respeito à extensão 

das ligações e controlos sociais que são impostas às famílias: diferenciação do 

sistema social que se refere a estruturação das classes na sociedade timorense 

(por exemplo: família A é rica, família B é pobre, família C são sobrinhos do 

Liurai etc.). Em relação a isto, existem muitos sistemas sociais que vivem num 

elevado grau de liberdade sem que por isso possam ser interpretadas como 

reconhecimento da própria identidade e da própria cultura ou mesmo como 

consenso da tradição.  

 

 

2.1. Segundo a tradição dos Makasae 

 

Na opinião fundamentada do antropólogo timorense, Justino Guterres, as 

alianças do grupo étnico de Makasae têm por base a “oma, omafalu” (casa 

sagrada) e filiam-se na linhagem dos pais. Isto significa que são alianças de raiz 

patrilinear e exógama. Isto é, “o casamento exógamo de uma filha terá sido 

mudado constantemente o seu grupo de afiliação ou linhagem genealogicamente 

constituído. De modo a respeitar o compromisso dado ao casamento, a mulher 

deixa o seu grupo natal e junta-se ao seu tufumata (grupo de recebedores de 

mulheres). Esta mudança na afiliação de uma mulher reflecte-se nas conversas 

de rotina. Por exemplo, quando um bebé do sexo masculino nasce, os seus 
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familiares o caracterizam como “oma gau há” (dono de casa), porque o menino 

há-de permanecer na sua casa natal e na sua linhagem, enquanto se o récem-

nascido for uma menina então classifica-a como “um‟a la‟a” (viajante) ou 

“bainaka” (hóspede) porque ela há-de deixar o seu grupo natal para se juntar ao 

grupo do marido quando ela se casa (Guterres, 2001:180). 

Segundo este autor, as linhagens são consorciadas pelo casamento entre 

primos cruzados matrilaterais. Toda a linhagem Makasae é configurada pelos 

grupos sociais similares, dos quais os mais importantes são o grupo “omarahe” 

(dadores de mulheres) e “tufumata” (receptores de mulheres) (Guterres, 

2001:176). Acrescenta ainda o autor que o “barlaque” suporta as trocas de 

“presentes e os bens matrimoniais dados pelos recebedores de mulheres, 

“tufumata”, aos dadores de mulheres, “omarahe”. Os presentes são uma 

compensação simbólica das canseiras da mãe da noiva. Os bens matrimoniais 

dados pelos “tufumata” são bens cerimoniais e animais: lawa lebe (disco de 

ouro), si, gurnisa (espadas antigas), búfalos e cavalos” (Guterres, 2001:175). 

Há dois tipos de casamentos dos makasaenses: casamentos arranjados e 

casamentos não arranjados. Os casamentos arranjados são um tipo de amor 

conjugal baseado no casamento de primos de primeiro grau. Segundo a tradição 

desta comunidade étnica, os casamentos arranjados são uma das maneiras que 

possibilitam as famílias da mesma linhagem podem assegurar a sua futura 

influência económica e política na comunidade e com as comunidades e grupos 

de fora. Disso resultou uma limitação da escolha por parte das noivas e os 

velhos diriam que “fi ni dada ni nanu gi ii'a mani” (nós temos que seguir os 

passos dos nossos antepassados), por outras palavras, nós temos de regressar à 

nossa origem), ou diriam que “sebu gi tui mini gali ma gi fu gau rei” (é 

necessário puxar a ponta da abobareira de volta à sua origem) (Idem:174).  

Os casamentos não arranjados aumentaram significativamente, graças à 

presença dos portugueses e graças à Igreja Católica que proibiu o casamento 

arranjado. Porém, a prática do barlaque mantém-se. No ilustrativo caso de um 

casamento não arranjado que ocorreu no seio da família elite e classe média, isso 

tinha acontecido por volta dos anos sessenta. Uma mulher Makasae for 

prometida, antes da sua idade adulta a um homem da mesma classe, mas se 

aconteceu que não o amava e recusou-se a casar com ele. Pois bem: seguiu-se a 

sua escolha e casou com um homem de outro grupo etnolinguístico. Os pais 

aceitaram a sua escolha e os ritos do “barlaki” continuaram a ser seguidos 

segundo as normas dos Makasae, e as ofertas da parte do primeiro homem foram 

restituídas.  

Se uma mulher está grávida fora do casamento, os pais da rapariga mandam 

um tio ou uma tia dela como mediador entre os pais de ambas as partes 

exortando com a seguinte expressão ritual: “Fi arabau isi lutu hai mutu de‟ele”, 

quer isto dizer que “o vosso búfalo saltou para dentro do nosso cerco”. Os pais 

do rapaz por uma questão de honra começam por dar uma resposta “imediata” 

aos pais da rapariga e se não houver uma diferença de classes, começam logo o 
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rito do barlaque. Se houver uma diferença de classe, os pais do rapaz, 

começariam por pagar uma pequena compensação à família da rapariga e o 

casamento não teria lugar.  

 

 

2.2. Segundo a tradição dos Mambae 
 

A árvore genealógica dos Mambáe, embora própria de uma sociedade 

patrilinear, atribuía aos tios maternos um lugar de destaque. A família constituía 

o núcleo básico, seguindo-se a povoação, na maioria dos casos pequeno 

aglomerado populacional (Carmo,1965:78-81). Elizabeth Traube é considerada 

como a maior investigadora que dedicou a nova perspectiva aos estudos 

antropológicos, de linha estruturalista. Fundamentou a sua observação e análise 

acerca da simbologia dos mitos, das alianças e casamentos, da organização 

social timorense em geral, e especificamente, sobre as comunidades étnicas de 

Mambae. No seio da comunidade étnica de Mambae, há uma tradição das 

práticas do barlaque na manutenção dos traços culturais como a base de uma 

continuidade da vida social, o que significa que se institui uma relação entre as 

famílias da noiva e as famílias do noivo como um factor importante de distinção 

hierárquica das alianças. Isso significa que quer na tradição dos Makasae já 

referido no tópico anterior, quer na tradição dos Mambae, as alianças eram 

reguladas pelo complexo sistema do barlaque de que, Campagnolo & 

Campagnolo (1994:145) definem como o “casamento por compra”. Para este 

efeito, mais uma vez, voltamos a dizer que o conceito do barlaque não é aquilo 

que estes investigadores pensam como “um casamento por compra”, mas na 

nossa opinião, é um costume que diz respeito à elevação da dignidade da 

mulher. Como já dissemos, o barlaque é, antes de mais, um ritual que eleva a 

mulher como o fluxo da vida (veja o conceito do “pana gobol” na tradição do 

Bunak).   

Na tradição da população de Ainaro, o processo de casamento tradicional 

desta comunidade é designado por “Hafolik” ou “hafolik feto” que significa 

“valorizar e elevar a dignidade mulher”. Este termo está essencialmente 

relacionado com “belis” (dote)
7
. O rito de “hafolik feto” é muito conhecido na 

                                                           
7 Os objectos constitutivos e simbólicos do “mahar” ou “belis” que são necessariamente, para 

cortejar uma mulher na sociedade de Ainaro. Em resumo, apresentaremos já, as prendas que 

irão entregar à família da noiva: 3 búfalos para 3 lados de sua família, 1 para trocar os cavalos 

tecidos personalizados, 1 cavalo para o bambu esquerdo da casa personalizado, 1 cavalo para 

a página inicial personalizada porta da cozinha, 1 cavalo autóctone para a sótão da casa, 1 

moeda de ouro puro para encher o bambu que está em suspensão do direito de casas antigas, 1 

moeda de ouro puro para bater a casa principal porta personalizada, 100.000 rupia é o custo 

de troca dos materiais utilizados nos rituais de casamento, 50.000 rupia para o pagamento das 

etapas habituais da casa do noivo, 10.000 rupia é o custo para a casa personalizada de quatro 

pilares, 50.000 rupia é para o auge do costume da casa, 25.000 rupias é o custo do fogo em 
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região de Ainaro. No processo de aproximação, os familiares do interessado 

devem apresentar “Bua-malus” (betel e areca) que significa “alguns objectos 

valiosos” para entregar à família da mulher. Estes objectos simbolizam os laços 

de amizade e de aproximação entre as famílias do homem e da mulher. Após a 

apresentação do “Bua-malus”, a família da mulher começa a servir a família do 

homem, matando alguns animais domésticos (normalmente, o porco) para o 

banquete oficial do casamento tradicional. Segundo a tradição desta 

comunidade, uma mulher de idade avançada lança alguns bagos de arroz e 

polvilha três vezes na direcção da noiva; isso significa que a noiva já está 

preparada para receber o noivo. Mas isso deverá ser feito antes da chegada do 

noivo à cerimónia. A noiva vai entrar, pela primeira vez, na casa sagrada e é 

acompanhada por uma amiga dela (prima de linhagem directa ou indirecta). 

Quando as luzes das lanternas tradicionais iluminam a casa, significa que a 

noiva já esta dentro da casa e também se utilizam como sinal de boas-vindas ao 

noivo.  

A família do noivo terá sido recebida com a matança de um dos suínos 

oferecidos pela família da noiva (metade umane) e será servida uma refeição 

comunitária, na qual se apresentam apenas as vísceras do animal, reservando-se 

o restante para um rito ulterior, que consiste em a noiva passar por cima da 

cabeça do animal morto e estendido na soleira da porta, quando ela se despede 

dos seus familiares para se dirigir para casa do noivo, onde, à entrada, repetirá a 

mesma cerimónia. Neste solene ritual tenha-se presente também a povoação de 

Manu-Sae-Mau-lli que faz parte da descendência dos habitantes de Turi-Sai. 

Pois de facto, é uma povoação que é praticamente fronteiriça a Hatubuilico 

(Barros, 1975:9). O significado do rito desta natureza parece relacionar-se com 

outra dimensão do próprio espaço sacralizado, nesse caso, a referência principal 

é “a soleira da porta”, que pode afirmar-se como símbolo de entrada dos recém-

casados, o recém-nascido.  

Os objectos referidos são entregues à família da noiva como sinal de 

aprofundamento da relação de parentesco e pelo que sabemos, os objectos em si 

representam uma afinidade dos valores representativos que elevam a dignidade 

da mulher enquanto ela é uma pérola da vida. É portanto, a partir desta 

consideração que compreendemos que o modo de relacionamento é 

fundamentado no conceito de relação e parentesco. Isto é, segundo James F. 

Fox é  

 
Their own umaen fun (the “male houses of origin”), they are maen heua: lit., “new 

males”, a term which is the kin category for daughter‟s husband (DH) and sister‟s 

child (ZC). In opposition to their nai fun, “mother‟s brothers of origin” they are the 

kai akin, “father‟s sisters (FZ) of long ago (Fox, 2006:137). 

 

                                                                                                                                        
casa personalizada, 25.000 rupias é para o pátio da casa tradicional (ver Matias L. Aparício da 

Costa, Feto e dignidade HAVOLIK).  
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Na perspectiva da colectividade, o sistema de alianças que constitui a 

relação de parentesco, os antepassados constituem “umane fetosá”, ou “nai fun” 

(Mãe e irmão de origem), por outras palavras, distinguem-se como as “mother 

water buffalo and father water buffalo” (arabau inan nor arabau aman). Isto é, o 

“progenitor do pai” designado como primeiro progenitor e “progenitora da mãe” 

como subsequente dos progenitores. Estes progenitores são descritos como 

aqueles que pertencem à árvore linhagística. Como argumenta Elizabeth Traube 

(1986:86) que  

 
Symbolically, the original “trunk” givers of women are the source of all persons 

engendered in the wife-taking house, and they are linked through the daughters of 

their daughters to still other wife-taking houses. As the Mambai say of marital 

alliance: Its trunk sits there. The bits of its tip go out again and again. 

 

A investigadora, na sua análise exploratória, entende que a relação 

primordial entre descendentes e progenitores dos Mambae é constituída pelas 

“irmãs do céu/irmãos da terra”. Isto é, “tbo hoir lelo fun/nara hoir rai ehan” 

(irmãs são bases do céu/irmãos são de rins da terra). Tal relação ajuda-nos a 

perceber a natureza de relacionamento do homem e mulher com a casa. Como 

defende Traube que  

 
If a man wants to marry a woman from an unrelated house, he must first ask ritual 

ermission of his umaen-fun (“wife-givers of origin” or “trunk wife-givers”). He must 

pay his umaena for the seita nor aifa (“the torch and the fire”) to “light the dark path” 

as he searches for a wife among strangers (Traube, 1980:353, n.10; cf. Fox, 2006: 

137-138). 

 

Esta forma de relação de parentesco assenta sempre na origem das casas 

sagradas dos antepassados, como reforçador da aliança. E conclui que a 

agricultura é a actividade predominante que ocupa homens e mulheres. Esta 

divisão de trabalho no campo sobrecarrega, naturalmente, o elemento feminino, 

sobre quem recaem quase todas as tarefas domésticas (Carmo, 1965:77-78).  

 

 

3. Alianças por adopção e juramento de sangue  

 

Um outro sistema de aliança muito comum nas famílias timorenses é a 

adopção. O adoptado designa-se pelo nome de “filho de sustento” (oan susu), o 

qual é o herdeiro dos bens, quando não haja mais filhos; caso contrário, 

contentar-se-á com o que lhe quiserem dar os filhos. Este sistema de alianças 

leva os timorenses a uma complicada teia de direitos e deveres a que se impõe 

um cumprimento estrito. As infracções e as queixas dos que se sintam lesados 

são apreciadas pelo Conselho dos Anciãos (katuas), onde se reúnem os mais 

velhos (normalmente homens) da aldeia (knua) ou do reino, e que detêm um 

conhecimento aprofundado sobre o direito consuetudinário. Em caso de 
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subsistirem dúvidas ou dificuldades na aplicação das deliberações tomadas, cabe 

o recurso ao liurai.  

Desta forma consegue manter-se um funcionamento harmonioso da 

sociedade, em que o cumprimento das diversas normas garante um eficaz 

sistema de segurança social. Sistema que protege as famílias, reforçando a 

efectiva solidariedade social entre os seus membros; previne o aparecimento de 

determinadas situações precárias, nomeadamente, a mendicidade; assegura 

alojamento e alimentação em deslocações entre zonas distantes, entre outros 

aspectos. 

Pode afirmar-se que, ainda nas décadas de 40 e 50 do século XX, alguns 

portugueses destacados na província ultramarina de Timor-Português, fizeram 

uma aliança por juramento de sangue com os régulos timorenses, como já 

referimos nos tópicos anteriores, que a integração dos portugueses na sociedade 

timorense também passava por uma aliança cujo símbolo de conquista do 

amável coração da gente de Timor, a qual segundo a tradição timorense, os seus 

ancestrais fizeram um juramento de sangue com os portugueses como um 

símbolo de amizade. Como descreve Apolinário Guterres o relato de “lia na‟in” 

de Aça Mali de Oepó que dizia: o local de “Caliau Lozó Bibaua Luabel”, 

situado na encosta da montanha de Lakus, como um lugar de despedida entre 

timorenses e portugueses, antes de estes partirem para além-mar. Foi neste local 

que mataram um galo, beberam vinho e aclamavam com alta voz “biba” (em 

português designado por “viva”) e, deram àquele sítio o nome de “Bibaua 

Laudel” (Guterres, 1992:238).  

Em todo o caso, o engenheiro florestal Ruy Cinatti reconheceu que os 

timorenses também afinal são humanos como ele. “Foi por simpatia, início de 

vivência redobrada, e menos por curiosidade renascida, que o timorense se 

destacou da passagem comum, símbolo de gente exóticas; abstracções 

humanísticas; corpo e alma que por mim me dera o seu nome para que o 

chamasse (...) o timorense meu amigo era, afinal, um homem como eu” (Cinatti, 

1996:21)).  

O seu modo de reconhecimento simboliza o significado do valor humano 

enquanto construtor da verdade, pois, como dizia Charles S. Peirce: “Quando 

um homem deseja ardentemente conhecer a verdade, o seu primeiro esforço 

deve ser o de imaginar aquilo que essa verdade pode ser” (apud Martins, 

1995:15). Foi seguindo essa via que o próprio Cinatti tomava a decisão de se 

integrar no grupo timorense que não era da sua raça. Disso resultou uma 

profunda amizade que ele próprio afirmou na sua entrevista em 1972 nos 

seguintes termos: “Comecei (...) a perceber que os timorenses eram algo mais do 

que simples figuras exóticas numa paisagem já de si exótica” (Cinatti, 

1992:186). O momento mais decisivo para ele foi quando decidiu fazer um 

juramento de sangue (halo kóran ou hemu-ran) com dois chefes timorenses, 

Armando Barreto de Ai-Assa (do grupo étnico Bunak) e Adelino Ximenes de 

Loré (do grupo étnico Fatuluku – Los-Palos), em representação do povo local de 
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Timor. Pela força simbólica deste “pacto de sangue”, ele passou a ser 

simultaneamente, luso-timorense, irmão de dois chefes timorenses e pertenceu 

às respectivas linhagens destes dois régulos: “liguei-me a Timor por juramento 

de sangue” (Cinatti, 1984:10). 
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Língua portuguesa e identidade timorense: que relação? 
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Resumo 
A identidade nacional leste-timorense tem sido objecto de análise e comentário, 

já que, quase milagrosamente, um país que não existia na cabeça dos seus 

habitantes (mais habituados a ver nas fronteiras da sua aldeia, as do seu mundo), 

passou a figurar aí de uma forma intensa. Muitos advogaram que essa identidade 

teria uma matriz na língua portuguesa e na religião católica. Porém, como pode 

ser isso, se a língua portuguesa era completamente desconhecida para 95 a 97% 

dos habitantes, em 1999? Será então a identidade leste-timorense apenas uma 

invenção das suas elites? A resposta, com os dados de que disponho, passa 

provavelmente por uma redefinição do conceito de lusofonia e pela análise do 

que foi dito pelos timorenses, ao longo dos últimos 40 anos. Ainda assim pode 

verificar-se que há uma estreita relação entre o nascimento da identidade 

nacional de Timor Leste e o uso da língua portuguesa. 

Palavras-chave: Identidade nacional, língua portuguesa, Timor-Leste 

 

 

Rezumu/Abstraktu 

Identidade nasionál leste-timor-oan ninian sai beibe‟ik nu‟udar objetu análize nó 

komentariu kuaze milagrozamente, nasaun ida ke uluk nunka iha hanoin husi 

ninia rai-na‟in sira (liu-liu hirak ne‟ebé kostuma  haree ba fronteira aldeia 

ninian, husi ninia mundu), hahu‟u mosu ona husi ne‟ebá hó forma ida maka‟as 

tebes. Ema barak fiar katak identidade ida ne‟e maka tuir lolo‟os sai nu‟udar 

matriz ba lian-portugés nó iha relijiaun katólika. Maibé, oinsá bele hanesan ne‟e, 

se lian-portugés kompletamente dezkoñesida bá  95 ba 97% husi rai-na‟in sira, 

iha tinan 1999? Karik entaun  identidade leste-timor-oan sai de‟it invensaun ida 

husi ninia elite sira? Resposta, hó daduz ne‟ebé maka ha‟u hatu‟ur, haliu 

provavelmente husi redifinisaun ida hosi konseitu lusofonia nó husi  análize ba 

saida maka timor-oan sira haktuir tiha ona iha durante tinan 40 ikus. Maske 

nune‟e bele verifica katak sei iha estreita relasaun entre nasimentu husi 

identidade nasionál Timor-Leste nó uzo husi lian-portugés. 

Liafuan-Xavé: Identidade nasionál, lian português, Timor-Leste 
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Abstract 

East-Timorese national identity has been object of analysis and comment, 

because the concept of country that did not exist in its inhabitants‟ heads (who 

were more used to limit the borders of their personal world to the borders of 

their villages) became suddenly and intensely present. Many people argue for 

that this identity might have had a matrix in the Portuguese language and in the 

Catholic religion. Nevertheless, how can that be possible, if the Portuguese 

language was totally unknown to 95 to 97% of the population in 1999? Was the 

East-Timorese identity a mere invention of the elites? The answer (based on the 

data that I have) lies, probably, in a redefinition of the lusophony concept and in 

the analysis of what has been said by the Timorese in the last 40 years. Still, one 

can see that there is a close connection between the origins of East-Timorese 

national identity and the usage of the Portuguese language. 

Keywords: national identity, Portuguese language, Timor-Leste 
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Língua portuguesa e identidade timorense: que relação? 
 

 

 

 

O que é Timor-Leste? 

 
O nascimento de um país novo suscita um problema ao mesmo tempo 

interessante e difícil, quando se trata de o estudar do ponto de vista da 

identidade nacional (Mattoso, 2001:6) 

 

 

Esta pergunta pode parecer descabida, mas a verdade é que muitas vezes a 

tenho feito nos últimos anos. A questão nasceu na sequência do meu projeto de 

investigação com vista à elaboração de uma dissertação de Mestrado acerca do 

problema do ensino da língua portuguesa em Timor. Esta temática da Identidade 

surgiu como complemento essencial do meu trabalho, ou melhor, como pilar 

fundamental, sem o qual o meu estudo não teria sustentação.  

No decurso dos primeiros trabalhos (em 2001) deparei-me com uma série de 

questões para as quais não era fácil encontrar respostas: Como investigar sobre o 

ensino [leia-se as práticas] da língua portuguesa, num contexto em que ainda 

não estavam bem definidos os contornos de tal ensino? Quem, como, quando, 

onde, a quem ensinar o português? Que língua portuguesa ensinar? Com que 
objectivos? 

Estas questões, relacionadas com a Didática, acabariam por me levar à 

identidade. Se, como muitos foram afirmando ao longo destes últimos anos, a 

língua portuguesa faz parte da identidade timorense, então, para o meu estudo, a 

compreensão desse fenómeno ia tornar-se central. Na verdade, parti de muitas 

afirmações públicas, de cariz mais ou menos científico, nas quais a identidade 

timorense aparecia fundida em duas matérias primas: a língua portuguesa e 

religião católica. Eu estudava a questão do ensino da língua portuguesa e achei 

pertinente questionar esta realidade que aparecia tão definitiva. 

 

 

Língua portuguesa e identidade timorense 

 
A língua é um factor de identidade e parte importante da herança cultural 

de um povo. No caso do povo de Timor Leste (...) a língua é também uma 

das formas de resistência civil, de diferenciação perante o invasor 

[indonésio] ” (Esperança, 2001) 

 

Todos sabemos que um dos mais importantes símbolos nacionais é a língua, 

pelo que, dúvidas na escolha da língua oficial, como as que se verificaram em 
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Timor-Leste, evolvem questões de extrema importância ao nível do que 

podemos chamar Identidade Nacional. 

Podemos dizer que uma Língua resulta sempre de uma duradoira 

comunidade económica, política e social [e, inversamente, contribui para o 

crescimento de tal comunidade], pelo que a língua se afigura, de facto, como um 

importantíssimo elemento de coesão nacional. Contudo, além disso, ela é 

criadora de um sentimento identitário que, mais do que nacional, é individual. 

Poderíamos, a este respeito, lembrar aqui Pessoa e a célebre expressão A minha 
Pátria é a Língua Portuguesa ou a interpretação de Mia Couto sobre a mesma 

expressão A minha Pátria é a minha Língua Portuguesa para relembrarmos que 

a língua [e aqui quando falo de Língua estou a falar, fundamentalmente, de 

Língua materna] é o lugar de onde cada um vê o mundo. É através dela que 

aprendemos a estruturar o real, aquilo que está à nossa volta e com que lidamos 

desde que nascemos.  

Por isso mesmo, quando falamos da escolha que os timorenses fizeram [a 

escolha da língua portuguesa como língua oficial] damo-nos conta 

imediatamente de alguns problemas, dos quais se destaca este: a língua materna 

de uma esmagadora maioria de timorenses não é o português! 

Segundo vários autores, que participaram na revista Lusotopie, no seu 

número de 2001, Timor passou a existir (tal como hoje o vemos, como país) a 

partir do momento em que alguém começou a pensar nele. Na prática, esta 

definição simples ajudou-me a perceber a realidade com que lidava, já que esta 

ideia de construção de um conceito não era nova para mim. Tudo aquilo que 

vemos, só existe no exato momento em que formos capazes de o conceptualizar, 

e isso implica atribuir-lhe um conjunto de características (traços distintivos) e 

dar-lhe um nome. Pois bem, essa tomada de consciência, por parte dos 

timorenses era, até 1975, muito diminuta. 

Aqui chegados, questionamos: o que explica então que a elite timorense, 

falante do português, que “passou de 450 anos de colonização negligente por 

parte de Portugal, para o desvario esperançoso que o 25 de Abril ali subitamente 

desencadeou, e para a incredulidade do abandono pelas tropas portuguesas, em 

1975” (Gomes, 2002: 4), adoptasse esta língua como sua, usando-a como 

elemento distintivo, quando a maioria da população não a conhecia? Diz-nos o 

P.e João Felgueiras
8
 (2001: 46): Em Outubro de 1975, dizia-me, no Quartel-

General de Taibessi
9
, o líder Nicolau Lobato

10
: “Nós escolhemos como língua 

                                                           
8 O Pe. João Felgueiras é um missionário português que permaneceu no território durante 

estes anos de ocupação. Pela sua dedicação na manutenção da língua portuguesa, é muitas 

vezes designado como um dos “bastiões” desta língua. A propósito do seu trabalho (e 

esperando que em breve alguém possa retratar a história deste homem extraordinário) veja-se 

o seu artigo FELGUEIRAS (2001). 
9 Taibessi é um bairro da cidade de Díli, onde se situou o Quartel General da Fretilin, em 

1975. 
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nacional de Timor a Língua Portuguesa”. Esta afirmação vem provar que as 

medidas tomadas mais tarde pelos líderes leste-timorenses não foram fruto 

apenas de uma ocupação.  

A questão que se levanta, a nosso ver, é clara: a elite que queria tornar-se 

independente de Portugal, em 1975, deseja fortemente ter a língua portuguesa 

como língua oficial. A resposta passa, pelo menos em parte, pela assunção de 

uma visão mítica da língua portuguesa. Essa visão foi elevada a um expoente 

mais alto pelas agressões brutais dos indonésios. Quer em termos físicos, de 

destruição das infraestruturas, através de uma ocupação militar, quer em termos 

simbólicos, através do desprezo demonstrado pelas raízes culturais timorenses. 

Diria que os timorenses, que já em 1975 tinham vontade de escolher esta língua, 

optaram por aquilo que era óbvio: a única língua local que poderia assumir esse 

papel nacional era o tétum, mas não havia quase nada feito para normalizar e 

fixar esta língua
11

. A opção pelo português apareceu, por isso, naturalmente. Os 

países colonizados por Portugal, tal como outros, ficaram com as fronteiras 

outrora criadas pelas potências coloniais. Eram estados artificiais pois 

agrupavam populações de diferentes línguas, tradições e religiões. Uma vez que 

não existia uma cultura comum, os novos governos, e cito o professor Geoffrey 

HULL (2000:): 

 

viram-se impossibilitados de elevar um dos múltiplos vernáculos ao 

estatuto de língua nacional, devido ao receio de alienar grupos 

linguísticos minoritários. Foi por esta razão que a maioria destes estados 

decidiu manter como língua oficial, a língua da sua potência 

colonizadora – quer o português, o francês ou o inglês. A língua em 

questão, apesar de ser estrangeira na origem, tinha indubitavelmente a 

enorme vantagem de ser neutra.  

 

Analisemos agora a questão partindo da noção de país, visto como um 

espaço definido, com determinada autonomia. Podemos afirmar que o primeiro 

momento de Timor Leste acontece com a definição das suas fronteiras. 

Curiosamente isso acontece muito depois de os portugueses terem chegado a 

esta terra. Na prática, e apesar de os portugueses terem chegado, oficialmente, 

em 1515, Timor Leste nasceu com a divisão da ilha entre os portugueses e os 

holandeses, a 20 de Abril de 1859, revista a 10 de Junho de 1893 e aprovada em 

definitivo em 1902. Como é que esta linha imaginária se tornou tão real, de tal 

forma que os leste-timorenses pensam em si próprios com leste-timorenses?  

Se as fronteiras (ainda que se trate de linhas imaginárias) delimitam 

objectivamente esse espaço, já a origem de uma consciência de país deriva 

                                                                                                                                        
10 Nicolau Lobato é um dos heróis da Resistência Timorense. Podem encontrar-se alguns 

dados sobre a sua vida em XANANA GUSMÃO (1994) na sua autobiografia. 
11 A primeira tentativa terá sido a de Raphael das DORES (1907), no seu Diccionário Teto-

Português. 
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certamente, e em parte, de um sistema administrativo que antecede em muito a 

invenção deste nacionalismo que surge em 1975.  

Do mosaico cultural que compõe a ilha, poderíamos imaginar que saísse, em 

1974/75, uma liderança fraca e com poucas ideias sobre esse país. E, na verdade, 

o facto de os partidos criados terem surgido depois da revolução em Portugal (os 

três principais nascem em Maio de 1974), demonstra bem que não havia até 

então muitas intenções independentistas. Magalhães (1992:19) afirma mesmo 

que essa elite, de que falámos antes, praticamente não existia: “A insipiência do 

sistema educativo, até finais da década de cinquenta, e o subdesenvolvimento 

social e económico do território dificultaram a constituição de uma elite capaz 

de canalizar os sentimentos nacionalistas”.  

Nos discursos, Timor Leste era um verdadeiro espaço geográfico, mas 

haveria uma verdadeira comunidade leste-timorense que se identificasse com 

esses líderes e partidos, criados à pressa em 1974? Penso que apenas uma elite 

cumpria esse papel. E a verdade é que muito mais tarde, em 2003, víamos o 

Presidente da República, Xanana Gusmão, a lutar por esse ideal: conseguir que 

todos os leste-timorenses vejam o país como um todo. São dele estas palavras, 

no discurso de celebração do 1.º ano de restauração da independência, em Maio 

de 2003: “as populações de cada  e de todos os distritos têm o direito de saber e 

de acompanhar tudo quanto acontece em outros distritos, a fim de ganhar a ideia 

exata de que Timor Leste é composto de 13 distritos, 65 subdistritos e 700 

sucos. Só assim as pessoas deixam de referenciar cada aldeia, cada suco e cada 

subdistrito como prioridade da nação” (Xanana Gusmão, 2003) 

Parece óbvio, no entanto, que é este período (1975 a 1999), o fundamental 

para o nascimento de uma ideia de país, para o nascimento de uma Pátria 

imaginária.  

Foram a guerra e a agressão estrangeira (os outros) que deram a 

possibilidade aos timorenses de se definirem. Há quem fale (José Mattoso) na 

invasão dos japoneses como um primeiro momento dessa tomada de 

consciência, mas creio que era necessário que se desenvolvesse uma ideia muito 

mais clara, que só na década de 70 terá surgido. Não sei qual foi o papel dos 

seminários e colégios nesta definição. Aliás, sabe-se muito pouco sobre o que 

pensavam os padres timorenses em 1974/75. Mas poderemos presumir, pelo 

papel que a Igreja Católica veio a assumir nos anos seguintes, que eles também 

teriam uma ideia de pátria, que defenderam, embora a relação entre esta 

estrutura e a estrutura política também seja pouco conhecida. 

Mas voltemos à questão da língua. Julgo que a língua portuguesa 

desempenhou um papel importante nesse processo de tomada de consciência. 

O que pretendo demonstrar neste ponto é a importância que a língua 

portuguesa teve no processo de configuração de uma ideia/ideal de Timor Leste. 

Aquilo que quero mostrar é como foi possível pensar este Timor Leste (espaço 

simbólico onde se construiu a própria identidade) em língua portuguesa.  
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A verdade é que, apesar de todas as questões relacionadas com a viabilidade 

económica, política, social e cultural, Timor Leste tornou-se um país 

independente. Isto pode parecer uma afirmação simples, linear e não 

problemática. A mudança do estatuto de Timor Leste foi, contudo, um 

acontecimento político e histórico. O importante é que por detrás desta 

circunstância reside uma questão com muitas implicações. Guedes (2001), 

chama-lhe barreira nocional. Para que Timor Leste exista, teremos, antes de 

tudo, de ser capazes de o imaginar. E existem ainda muitas questões pendentes 

para que Timor Leste possa ser pensável como um país, como uma unidade ou, 

pelo menos, como uma unidade discreta. 

Para fazer este exercício, este autor sugere que se procurem semelhanças e 

diferenças entre o que convencionalmente chamamos Timor Leste e o que, 

consequentemente, consideramos “o resto”, ou seja, o Sudeste Asiático. Para já, 

esse “resto” não é uniforme. Guedes, no artigo citado, caracteriza esta região da 

seguinte forma: O Sudeste Asiático, ao contrário dos grandes blocos que o 

rodeiam, é como um mosaico. Curiosamente, Timor Leste também o é, pelo que, 

o exercício de descobrir os traços da identidade timorense, se torna ainda mais 

difícil. 

O surgimento de uma ideia de país, ou melhor, de uma identidade 

timorense, foi coisa que os portugueses nunca procuraram fazer de forma clara e 

deliberada. Mas ao estabelecerem fronteiras num determinado território, 

impondo aos vários grupos etno-linguísticos que aí habitavam uma nova ordem 

de valores e um sistema administrativo, veiculado através de uma língua 

estrangeira, terá sido a semente que fez brotar essa consciência. “Com efeito, os 

factores mais decisivos para a eclosão de uma identidade nacional são as 

práticas administrativas e culturais adoptadas continuamente durante um longo 

período. (...) Quer dizer, no caso de Timor-Leste, a administração portuguesa, 

que efetivamente exerceu esse papel desde o princípio do séc. XVIII até 1975”. 

(Mattoso, 2001:8) Posso então afirmar, sem entrar em contradição com o que 

disse anteriormente, que, neste processo de administração do território, em 

especial durante o séc. XX, os portugueses, coordenando os pequenos reinos até 

à pacificação completa, participaram definitivamente na forma dos leste-

timorenses organizarem o seu mundo. Por exemplo, e como já referi antes, 

durante a 2ª Guerra Mundial, essa forma de ver o mundo ganha contornos 

novos: “Neste sentido, a consciência colectiva, que atribuiu aos japoneses a 

qualificação de “estrangeiros”, de “inimigos”, de “outros”, favoreceu, de certo 

modo, o nascimento da noção de “timorenses” como “nós mesmos”. (Mattoso, 

2001:8) Concordando em parte com a noção apresentada, acho que esta 

identidade que surge em Timor nesta época não é ainda a identidade timorense 

que busca uma independência. Trata-se apenas de uma primeira tomada de 

consciência da própria existência. Penso que, nesta ideia, ainda entram os 

próprios portugueses, quase como se, nessa altura, uns (leste-timorenses) e 

outros (portugueses) não fossem mais do que partes de um todo, senão, vejamos: 
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“As recompensas e a concessão de graus honoríficos contribuíram para criar 

uma identidade lusitana imaginária, talvez funcionando em reciprocidade com a 

exibição de bandeiras lúlics (objetos sagrados)” (Gunn, 2001:21)  

Contudo, ainda que essa visão fosse pouco real, a participação na “coisa 

pública” portuguesa, nomeadamente com a participação na administração, 

sistema de ensino e, principalmente no exército, deu aos timorenses a tal visão 

da cidadania portuguesa. E dessa imagem pode ter saído a concepção de que 

Timor era um espaço unificado, com fronteiras definidas e, acima de tudo, 

diferente, por isso com valor identitário.  

 
Aventurar-me-ei a afirmar que o primeiro corpo de timorenses que se 

enquadraram nessa definição foi o recrutado nas forças armadas 

portuguesas. A subsequente defecção deste grupo em favor da Fretilin, em 

Outubro de 1975, pareceu reforçar esta ideia de si próprio. Assim, pode 

dizer-se que a Fretilin, o primeiro partido baseado nas massas em Timor 

Leste, foi a primeira organização que se assumiu como verdadeiramente 

timorense, identificando-se espiritualmente com o conceito (Gunn, 2001: 

22). 

 

Afirmo então que, se a “ideia” de Timor Leste nasceu ainda durante o 

período de colonização portuguesa, ela cresceu durante a ocupação indonésia. 

“A memória colectiva que, como se sabe, é uma componente tão importante da 

noção de identidade nacional, foi decisivamente reforçada pelos acontecimentos 

vividos em Timor-Leste durante os anos de 1974 a 1999. Esta noção germinou, 

e depois tornou-se consciente no seio de uma minoria culta e politizada
12

, desde 

que esta se deu conta do papel que necessariamente tinha de desempenhar a 

partir do momento em que os antigos colonizadores ofereceram a Timor a 

possibilidade de obterem a independência” (Mattoso, 2001:9) Vemos agora, 

mais claramente, que este papel da língua portuguesa, ou este novo estatuto, se 

afirma a partir do momento em que Portugal informa os timorenses da sua 

“liberdade”. 

Esta consciência não se formou, então, em todos os timorenses, pelo menos 

numa fase inicial. Mantenho a ideia, já expressa antes, de que em Timor, até 

1974, não haveria uma consciência de identidade nacional tão forte que fizesse 

eclodir movimentos independentistas. Foi então uma pequena elite, herdeira 

dessa consciência lusíada e cristã, ainda hoje assumida, que avançou. E a língua 

                                                           
12 Temos falado, ao longo deste trabalho, dessa minoria ou elite. Mas de onde surge ela? Em 

finais do séc. XIX, embora a educação dificilmente se estendesse para além do nível 

primário, emergia, no entanto, um quadro de falantes de português nas cidades da colónia, a 

vanguarda de uma elite que se constituía. (GUNN; 2001: 21) Essa elite foi permanecendo 

ligada à administração e ao clero. Ao longo de todo o séc. XX foi reforçando a sua posição e, 

em 1975, ocupava já cerca de 80 por cento dos quadros da administração pública (THOMAZ; 

2002). 
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portuguesa foi um dos esteios usados para erguer a, ainda mítica e sonhada, 

“Pátria”.  

 
Um pouco como o latim na Idade Média ocidental, o português manteve 

em Timor o carácter de língua clerical, administrativa e de cultura. Isto 

não significa que seja despiciendo o seu papel. (...) A sua função é 

relevante, quer no plano interno, como cimento da unidade cultural entre 

as populações da metade oriental da ilha, retalhadas numa trintena de 

grupos etno-linguísticos, através de uma pouco numerosa, mas 

omnipresente elite de letrados timorenses; quer no plano externo, como 

cordão umbilical que articula as culturas locais, em maior ou menor grau 

ocidentalizadas por uma ocidentalização quadrissecular, mas de expressão 

exclusivamente oral, com todo o universo mental do cristianismo e da 

cultura lusíada, de expressão predominantemente escrita, de que aquelas 

tradicionalmente se alimentam (Thomaz, 2002: 140)13  

 

Da minha observação, o que ficou destes 24 anos de luta é um conceito, 

uma ideia de país, formulada em língua portuguesa, por pensadores 

verdadeiramente lusófilos. Por Lusófilo entendemos aqui alguém que, mesmo 

não conhecendo quase nada da língua e cultura portuguesas, e por isso mesmo 

não se enquadrando no conceito mais divulgado de lusofonia, mantém uma 

ligação afectiva com uma certa ideia de Portugal e dos portugueses, mas 

também de todo o universo da lusofonia.  

 

 

E que papel tem, hoje, a língua portuguesa em Timor? 

 

Da minha observação e investigação, o uso do português reduz-se quase 

exclusivamente a situações meramente formais (por exemplo no ensino ou na 

administração pública, e apenas em alguns momentos). Apesar do seu estatuto 

de língua oficial, a par do tétum, ela tem alguma dificuldade em assumir esse 

lugar. Somente o grupo de falantes acima dos 50 anos de idade e escolarizado 

aparenta usos mais regulares desta língua. Infelizmente, este grupo não é 

representativo de toda a população desta faixa etária. Se relembrarmos os 

números da escolarização em 1975 (em que as taxas de alfabetização se 

aproximaram dos 15 a 20% da população, e tendo em conta o que se passou 

entre 1975 e 1999 em Timor, ficamos com uma ideia mais real da situação. Não 

                                                           
13 THOMAZ fala aqui da língua portuguesa como “cimento” da unidade cultural leste-

timorense. Ainda que vários autores se refiram a este aspecto, quase unanimemente, devemos 

afirmar que, para nós, esta leitura é discutível. Não cremos que tenha sido a língua portuguesa 

a cimentar essa “unidade cultural”. Aí, o cimento terá sido uma certa ideia de cidadania lusa, 

muito utilizada durante o regime salazarista. Os timorenses nunca se afirmaram por falarem 

português. Nem como língua materna, nem como língua franca ou de ligação entre os vários 

grupos linguísticos. Como afirmar então que foi a língua portuguesa que cimentou essa 

unidade? 
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pareceria credível pois que o português estivesse, sequer, em posição de 

concorrer às funções de língua das instituições e da burocracia, já que facilmente 

o tétum ocuparia esse lugar. Não sendo necessário em termos pragmáticos, 

restava saber até que ponto os laços afectivos o fariam perdurar.  

 

 

Uma das formas de uma língua se afirmar é por via da literatura escrita.  

 

Se considerarmos aquilo que é a realidade da literatura timorense, fica claro 

que existe uma literatura timorense, escrita em português, e que as suas 

características fundamentais são as que derivam do percurso histórico dos povos 

que constituem hoje Timor Leste. Com um magnífico fundo de magia, e um 

universo fantástico, povoado de mitos e rituais, a poesia oral/tradicional 

manifesta-se a cada passo na literatura contemporânea timorense. 

Simultaneamente, as circunstâncias da colonização portuguesa, desde o século 

XVI, e a ocupação indonésia, no último quartel do século XX, não deixam de 

aparecer como marca fundamental nas referências histórico-culturais daquela 

que é a literatura de timor e timorense. Outro aspecto importante é o facto de a 

grande maioria da literatura escrita, aparecer em língua portuguesa. Um dos 

casos mais excepcionais é talvez o de Xanana Gusmão, que, questionado, em 

2004, sobre esta matéria, afirmou ser essa a língua em que pensa e, 

naturalmente, aquela em que a poesia flui com mais facilidade. Da mesma forma 

que este pensar influencia decisivamente a forma de ver o mundo de cada 

escritor timorense, também a língua em que se pensa influenciou decisivamente 

a forma de ver Timor por parte desta elite fundacional. 

Terá a literatura timorense capacidade para se manter viva em língua 

portuguesa, com tão poucos autores? E se isso acontecer, poderá ela não se  

diluir na imensidão da lusofonia? Não tenho resposta para esta questão, mas 

termino com as palavras proféticas de um verdadeiro missionário nas terras de 

Leste: “A literatura escrita por timorenses tem sido, com poucas exceções, 

fundamentalmente em língua portuguesa, veículo de afirmação de resistência, 

identidade e nacionalidade. Creio que a geração atual, que se vai libertando da 

pressão cultural dos anos passados a decorar o Pancasila em indonésio, não 

tardará a fazer nascer também uma literatura pujante de vida e de novidade em 

tétum. Vamos lendo e vendo…” (Esperança, 2004
b
) 
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Conclusões 

 

Quando dei início a esta reflexão, tomei a decisão de questionar a identidade 

timorense, através dos conhecimentos que tinha disponíveis sobre a língua 

portuguesa e a literatura timorense. Percorrido esse caminho, um pouco 

ziguezagueante, pelas várias questões que se foram levantando, procuro agora 

uma tentativa de resposta, para não defraudar em absoluto os leitores deste texto. 

Assim, levanto uma hipótese: tal como na literatura, creio que podemos falar de 

um Timor dos timorenses e um Timor dos outros.  

O Timor dos timorenses começou por ser uma imagem criada pelas suas 

elites, a tal pátria imaginária, de que nos fala Xanana Gusmão. Essa imagem 

vai-se tornando real à medida que as circunstâncias a isso obrigam os cidadãos 

deste novo país. Em Maio de 2002, finalmente é possível assumir essa 

identidade por inteiro: No discurso de tomada de posse, em 19 de maio de 2002, 

Xanana afirma: Quisemos ser nós mesmos, quisemos orgulhar-nos de sermos 

nós próprios, um Povo e uma Nação. Hoje somos efetivamente o que quisemos 
ser (...). Mas esta tomada de consciência não será fácil. E Xanana sabe-o, já que, 

no mesmo discurso adverte: Em relação a Timor-Leste, existem dúvidas sobre a 

nossa identidade. Existe a corrente para nos acomodarmos a uma falsa visão do 
futuro, existe a tendência para nos subvertermos a contrapartidas de fácil 

consumismo intelectual. A independência alcançada é apenas um passo para 
nos afirmarmos. Mas a afirmação é um processo, também difícil, a partir de 

agora. O mesmo Xanana, reforça esta ideia da dificuldade, em 28 de Novembro 

do mesmo ano, ao afirmar: podemos dizer que a  independência significa, hoje 
em dia, um país com muitos problemas. Esta dificuldade advém, como é óbvio, 

de uma tomada de consciência gradual da realidade. E que realidade é esta? Um 

país muito pequeno, pobre e sem estruturas de produção. Creio que a imagem 

que os timorenses têm de si próprios, enquanto país, mesmo com a importância 

que tem todo o peso da cultura tradicional e da mitologia, é hoje uma imagem 

um pouco negativa e algo descrente, já que mais de 10 anos de independência 

não trouxeram ainda o tão desejado desenvolvimento económico e social. É, 

todavia, a imagem mais real que alguma vez tiveram. 

Então e o Timor dos outros? Esse, creio, continua a ser muito mais positivo. 

Mantém-se uma certa ideia de pátria imaginária, que tanto atraiu outros ao 

longo dos séculos. E porquê este apego e esta imagem mítica e apaixonada? 

Provavelmente por uma proximidade (a tal maneira de ser e de estar tão próxima 

da ideia de Portugal e do mundo lusófono, que referi antes através da expressão 

lusófilo). Curiosamente, a imagem que os outros, aqueles que estão de fora, têm 

de Timor, não sofreu tantas alterações por via da independência. Trata-se 

necessariamente de uma visão externa e mítica [pelo que tem de exótico e 

desconhecido, mas simultaneamente pelo reconhecimento de uma cultura de 

base que fascina, pela sua autenticidade]. 

Assim sendo, poderíamos demonstrar esta realidade da seguinte forma: 
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Creio que poucos terão algum dia conseguido perceber e sentir esta imagem 

em simultâneo. Talvez Ruy Cinatti se aproxime do que considero a zona mista 

entre os dois mundos, ao comungar da irmandade de sangue com o timorense 
seu amigo. Nas suas palavras, ao refletir sobre as mudanças que se 

perspectivavam no mundo timorense no final da década de sessenta do século 

XX, ele afirma que, “o sistema de crenças, que, no mito, aprofundava 

horizontes, começa a fechar-se centrado num passado que só imanentemente 

perdura. Mas o timorense meu amigo sabe reorientar a sua vida por entre os 

destroços de um mundo fantástico. O cristianismo, a escola e até o novo sistema 

económico ensina-lhe valores distintos dos de outrora, não tão diferenciados que 

não recebam dos anteriores um apelo evolutivo... Aqueles são como enxertos 

novos numa árvore já enxertada desde remoto passado; uma vez pegados, hão-

de carregar heranças a remoto futuro! O timorense começa a medir a sua altura 

de homem singular. Só ele, também, poderá apontar a meta a que se há-de 

propor” (Cinatti, 1968) São, por isso, dois mundos e duas imagens bastante 

diferentes que se cruzam, e que ajudam a perceber melhor o que é, hoje, Timor 

Leste. 
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Território, ecomosaico, ecocampo(s): tópicos de retórica da paisagem 

Territory, ecomosaic, eco-field(s): topics on the rhetoric of landscape 
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Resumo 

Neste artigo analisam-se, etimológica e epistemologicamente, alguns tópicos da 

retórica da paisagem, revendo os conceitos de território, habitat, ecomosaico e 

ecocampo(s). Ainda se dá foco à paisagem como unidade integradora 

perceptiva, constituindo-se como matriz para situar as estratégias sustentáveis de 

produção de bens e serviços, nomeadamente relativas aos recursos agro-

florestais, associando-lhe uma deixis: um sistema de indicadores. Finalmente, 

revê-se bibliografia que pode ser relacionada com a temática em apreço no caso 

de Timor-Leste. 

Palavras-chave: etimologia; epistemologia; mosaico; deixis; Timor-Leste 

 

 

Resumu/abstraktu 
Iha artigu ida ne‟e, analiza etimolojia e espistemolojia kona-ba topiku sira balun 

retorika paijajem, haree mós ba konseitu territoriu, habitat, ekomosaiku e 

ekokampu sira. Fokalija mós ba paijajem nudar unidade integradora, konstitui 

nudar matriz ida atu koloka estratégia sustentável sira ba produsaun bens nó 

servisus, liu-liu ba recursos agro-florestais, asosia ba dexis ida tamba nia mak 

nudar indicador ida importante tebes. Ikus liu mak, atu haree bibliografia nebeé 

relasiona hó temática Timor-Leste nian. 

Liafuan-Xáve: etimolojia, epistemologia, mosaiku, deixis, Timor-Leste 

 

Abstract  

This article analyzes, etymologically and epistemologically, some aspects of the 

rhetoric of landscape, reviewing the concepts of territory, habitat, ecomosaic and 

eco-field(s). Still, we give focus to the landscape as a perceptual integrative unit, 

constituting a matrix to place the strategies for the sustainable production of 

goods and services, mainly agro-forestry resources, associating a deixis: a 

system of indicators. Finally, the literature review also relates to the topic at 

hand in the case of Timor-Leste.  

Keywords: etymology; epistemology; mosaic; deixis; Timor-Leste 
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Território, ecomosaico, ecocampo(s): tópicos de retórica da paisagem 

 

 

 

 

Introdução 
 

Território e paisagem são termos que reportam conceitos relacionados, em 

geral relativos a uma área geográfica extensa e delimitada. No entanto têm 

vínculos etimológicos distintos, embora relacionáveis, e viabilizam abordagens 

diferenciadas sobre o espaço geográfico, incorrendo em epistemologias próprias. 

Por sua vez, a palavra composta ecomosaico, com origem nos anos noventa do 

século passado, subtende um conceito que foi cunhado em contextos técnico-

científicos de avaliação e mensuração de características do mosaico de 

paisagem, nomeadamente da respectiva composição e padrão, ou configuração, 

a que se associam processos ecológicos e económicos. Ainda, também 

recentemente, foi proposto o termo ecocampo(s)
14

, formado pela contração da 

expressão „campo ecológico‟, que redireciona a percepção da paisagem para a 

cognição, discriminando-a em várias dimensões, cada qual associada a uma 

funcionalidade específica.  

Neste artigo propomo-nos rever a temática, conotando esses termos no 

quadro de diferentes aspectos da retórica do espaço geográfico, salientando as 

perspectivas que daí se podem derivar, nomeadamente no âmbito da gestão 

sustentável dos recursos agro-florestais. Complementarmente, ainda se apresenta 

informação relacionada sobre Timor-Leste, que poderá ser utilizada para ancorar 

futuros projetos de pesquisa. 

 

 

Etimologia e significação 

 

Na língua portuguesa a palavra “terra” comporta ambiguidade de 

significados: desde logo, como substantivo próprio, Terra designa a totalidade 

do planeta, enquanto que o substantivo comum „terra‟ tanto pode designar uma 

localidade, um sítio, como pode significar o solo ou uma sua parte. Território 

deriva do verbo latino terrere que significa afastar, defender um espaço tutelado 

por uma competência específica (v. Casquilho, 2010), termo que se aplica não 

só relativamente a regiões sob tutela humana - administrativa e/ou cultural -, 

mas também, no âmbito da Biologia e mais propriamente da Ecologia - definida 

por Ernst Haeckel em 1866 como a ciência que estuda os organismos na sua 

relação com o ambiente ou mundo exterior - a áreas dominadas por espécies 

animais, seja por indivíduos, casais ou populações. Nas civilizações primevas os 

                                                           
14 Fazemos aqui a tradução literal de “eco-field(s)”. 
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territórios eram vinculados a entidades sobrenaturais, fossem deuses ou os 

espíritos dos antepassados, e essa consagração identificava a tribo sob uma 

mitologia protectora: instalar-se num território equivalia em última instância a 

consagrá-lo (Eliade, 2001). O conceito de território associado a uma espécie 

animal é frequentemente substituído pelo de habitat, entendido como o espaço 

físico onde aquela espécie alcança a satisfação dos seus requisitos biológicos 

(e.g. Farina & Belgrano, 2004), ligados às funções de alimentação, abrigo e 

reprodução. 

Já a palavra „paisagem‟ tem a sua origem etimológica no termo, também 

latino, pagus, que denotava a demarcação de um povoado rural e terras 

circundantes, que, na lógica de administração territorial do Império Romano 

pagava tributo; daí que a raíz indo-europeia pak também se reporte às palavras 

paz e pacto e ao verbo pagar (v. Casquilho & Azevedo, 2013). Pagar tributo a 

troco de paz, constituía o legado do pacto firmado entre Roma e os territórios 

subjugados. Sob a tutela do Império Romano, nomeadamente após a 

cristianização, os habitantes dos pagus - os pagãos -, camponeses, passaram 

ainda a ter associada a conotação religiosa de idólatras, pelo vínculo das 

religiões tribais. Neste quadro territorial-administrativo-imperial do legado 

latino, uma paisagem resulta da agregação de pagus e na sua extensão máxima 

origina um país. 

A palavra „ecomosaico‟ só apareceu na literatura científica de expressão 

lusófona no final do século passado a propósito do estudo da composição do 

mosaico paisagístico com métodos baseados na teoria matemática da informação 

(v. Casquilho, 1999, 2011, 2013), embora na literatura anglófona tenha 

anterioridade: Forman (1995) definiu o conceito como um paradigma da 

estrutura da paisagem composta por elementos, que Nagendra e Gadgil (1999) 

balizaram entre a escala das ecorregiões e a dos ecótopos. Quanto à respectiva 

etimologia o termo grego oikos designava casa rural com suas dependências 

agrícolas, donde já incluía uma noção de recursos e, implicitamente, de 

sustentabilidade. Por seu lado, mosaico significa originalmente uma tessela de 

ladrilhos, muito presente na decoração do chão das moradias (“villas”) romanas, 

e tinha-se essa arte como sendo inspirada pelas musas, daí derivando o nome. 

A designação „ecocampo‟ refere-se ao espaço físico, com as características 

bióticas e abióticas, associado a uma espécie com uma funcionalidade activa 

(Farina e Belgrano, 2004). Revela-se semelhante a uma das dimensões do 

conceito tradicional de habitat antes referido, embora o(s) autor(es) enfatize(m) 

que assim fica realçada a conexão entre os processos ecológicos e o seu contexto 

espacial, reportando ao tema de um ambiente subjectivo, próprio de cada 

espécie, resultante da integração entre informação e cognição (Farina et al., 

2005). 
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Paisagem enquanto unidade integrada de percepção 

 

O conceito de paisagem foi transgredindo a lógica territorial para se tornar 

progressivamente uma unidade integrada de percepção espacial. A paisagem só 

aparece com representações autónomas no final do período da pintura 

renascentista. Até então era “fundo” para os motivos humanos e culturais que se 

expressavam em primeiro plano. Atribui-se a von Humboldt, no início do século 

XIX, a introdução do termo „landscape‟
15

 na ciência da Geografia, reportando-se 

o termo à caracterização total de uma parte da superfície da Terra. 

Por exemplo, podemos dizer que o relevo de uma paisagem marca os sítios 

na região - seja plana, ondulada, acidentada, escarpada, condiciona os processos 

da sucessão ecológica e da ocupação humana e introduz um ritmo na vivência. A 

geomorfologia permite compreender a metamorfose dos mantos rochosos que 

formam o relevo o qual, como paisagem recoberta pelo manto vegetal, se 

expressa à superfície, não só no plano real como simbólico, nas lendas e 

histórias dos lugares (Casquilho, 2010b).  

A definição que julgamos mais relevante para abranger a multiplicidade de 

atributos que podem ser objeto de estudo em pesquisas neste âmbito refere a 

paisagem como sendo uma substância
16

 constituindo um conjunto de valores 

ordenados numa visão (Cauquelin, 2008). Também é pertinente considerar a 

paisagem como sendo uma totalidade compreendida, na lógica da percepção 

como acto unitário onde o todo apreende-se primeiro do que as partes (Norberg-

Schulz, 1976). 

Decorre que a existência de valores ordenados, quer na georreferenciação 

quer na hierarquia com que são propostos numa categorização, é 

inevitavelmente cultural pois só existe valoração no contexto de uma perspectiva 

antropocêntrica. Daí que também se diga que a paisagem configura uma 

metáfora das relações entre cultura e natureza. Dada a natureza icónica das 

representações paisagísticas – recordando que um ícone é um signo que se 

define pela sua semelhança imediata com o referente – pode-se ainda recordar 

que “desenho” significa à letra desvendar o signo, extrair-lhe o significado 

(Abrahamssom, 1999). Em relação à valorização, chamando-se valor ao 

predicado, ou característica, atribuído a qualquer elemento das classes de 

equivalência do conjunto considerado, a sua mensuração constitui uma aplicação 

matemática do conjunto dos valores do domínio considerado num 

contradomínio numérico. 

 

 

                                                           
15 Traduzimos „landscape‟ por paisagem, como é corrente; no entanto, a etimologia do termo 

anglófono tem uma origem diferente, que poderá rever-se em Casquilho e Azevedo (2013) ou 

Abrahamsson (1999). 
16 Recorde-se que para Aristóteles a primeira característica de uma substância é a existência, 

que se expressa na extensão. 
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Mosaico e sustentabilidade dos recursos 

 

A Ecologia da Paisagem é uma ciência recente cuja designação é atribuída 

ao geógrafo alemão Carl Troll no final dos anos trinta do século passado, a 

propósito da análise de composições – ou mosaicos - de fotografias aéreas, e foi 

mencionada por Zonneveld (1990) como sendo resultante de um “casamento” 

entre Geografia e Biologia. A designação da disciplina “Landscape Ecology” em 

língua portuguesa é duvidosa se adotarmos o rigor pressuposto na terminologia 

científica, como é discutido por Kirchhoff et al. (2012), porquanto se a Ecologia 

tem como objeto de estudo os organismos no seu ambiente, temos que as 

paisagens não são organismos, embora Ecologia da Paisagem seja uma 

designação que ainda se pode recuperar como metonímia
17

 de uma disciplina 

que mais propriamente se poderia designar como “ecologia na paisagem” – 

tendo como objeto de estudo populações ou comunidades de organismos 

integrados no padrão espacial de territórios e habitats a que se associa a 

delimitação de uma paisagem. Mas, por exemplo, já não parece consentâneo 

falar em ecologia de paisagens (e. g. Metzger, 2001), a não ser admitindo uma 

extensão plural daquela metonímia. 

Um conceito chave em Ecologia é o de capacidade de sustentação, ou de 

carga, de um ecossistema, para uma dada espécie ou, por generalização, para um 

conjunto de populações que constituem uma comunidade. O conceito remonta a 

1798 publicado então por Malthus, e contínua relevante, por exemplo no 

dimensionamento do fluxo de número de visitantes numa área protegida (e.g. 

Brandt et al., 2012). Em geral, a sustentabilidade da paisagem é definida como a 

capacidade desta proporcionar consistentemente, a longo prazo, serviços 

específicos dos ecossistemas que a compõem, essenciais para manter e melhorar 

o nível de bem-estar humano (e. g. Wu, 2013) e a ciência da sustentabilidade da 

paisagem é a da compreensão das inter-relações dinâmicas entre os serviços dos 

ecossistemas e o bem-estar humano em paisagens em mudança, sob condições 

de incerteza e perturbações externas. Mais geralmente pode-se dizer que a 

sustentabilidade de recursos naturais renováveis exige que o seu potencial de 

regeneração não seja irreversivelmente comprometido, quer em termos 

intrínsecos, por exemplo genéticos, quer nas suas condições de substrato, o que 

se pode exemplificar no caso dos recursos agro-florestais com a depleção do 

solo por erosão. 

Embora o vínculo principal na apreensão do objeto paisagem seja sincrónico 

– uma visão estática – realmente as paisagens mudam ao longo do tempo, por 

vezes de uma forma tão radical e rápida que Milton Santos (1988), um geógrafo 

                                                           
17 Uma metonímia é uma figura de retórica que se define como sendo uma metáfora em 

contiguidade com o referente. Um exemplo clássico é “o discurso da Coroa”, pois é o discurso 

proferido por quem tem o direito a usar a coroa (rei ou rainha) mas obviamente não é 

proferido pelo objecto “coroa” que serve para designar a instituição monárquica. 
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brasileiro de nomeada, referiu-se-lhes como um palimpsesto
18

. Essa é a 

perspectiva diacrónica: a paisagem em metamorfose.  

Em qualquer caso - estático ou dinâmico -, o mosaico de paisagem é a 

instância principal de caracterização da composição e da configuração dos 

elementos e, eventualmente, da análise da sua transformação ao longo do tempo, 

mormente quando a apreciação incide sobre o coberto vegetal. É atribuído ao 

fito-sociólogo Du Rietz da universidade de Uppsala o termo mosaikkomplex 

utilizado em trabalhos dos anos vinte do século passado (Asensi, 1996) e, por 

volta de 1928, a escola de Zurique-Montpellier, na esteira dos trabalhos de 

Braun-Blanquet, situou os complexos ou mosaicos de comunidades vegetais 

como as unidades fundamentais para o estudo da paisagem nessa vertente 

(Ariza, 1996).  

 

 

Timor-Leste 

 

Existe informação de vária natureza sobre as paisagens de Timor-Leste. 

Desde logo histórica, relacionada com a razão por que os portugueses 

demandaram a ilha de Timor: o sândalo branco (Santalum album L.). Dao yi Zhi 

lue, um geógrafo chinês escreveu (c. 1350) que a ilha de Timor está situada no 

noroeste de Zhong-Jia Luo e que nas suas montanhas não crescem outras árvores 

senão sândalos, que são muito abundantes (Hägerdal, 2012). Em Janeiro de 

1522, Antonio Pigafetta, italiano, cronista da viagem de circum-navegação 

efetuada por Fernão de Magalhães, prosseguida sob comando de Sebastião 

Delcano depois da morte de Magalhães em Cebu no ano anterior, relatava, 

aportando a Lanqueiro, que o sândalo branco se encontrava nesta ilha e em mais 

lado nenhum.  

O médico português, judeu sefardita, Garcia de Orta dedicou-lhe o 49º 

colóquio do seu tratado (1563, 1895) onde se pode ler
19

:  

 
O sândalo nasce acerqua de Timor, onde ha a maior quantidade; e he chamado 

chandam: com este nome se chama por todas as terras visinhas a Malaqua; e os 

Arabios, como pessoas que cheiravam o comercio destas terras, corrompendo o 

vocábulo, lhe chamaram sandal […] Nacem e crecem as arvores do sandalo em 

Timor, donde he a maior cantidade; e sam matas que não se acabam de gastar, asi 

de huma banda da ilha como da outra (pag. 281). 

 

No entanto, esta extrema abundância do sândalo relatada, poderá não ter 

tido essa escala tão grande - é assunto que mereceria uma pesquisa aprofundada. 

Hoje em dia, essa espécie arbórea tem uma presença residual no território de 

                                                           
18 Palimpsesto é a designação dada aos pergaminhos antigos, que se raspavam para escrever 

de novo, assim reutilizando o material. 
19 Utilizamos a grafia da edição citada nas referências 



Revista Veritas, vol. 2, nº 3 – 2014 – ISSN 1410-0991   48 
 

Timor-Leste. As mudanças no coberto vegetal em Timor-Leste na década 1989-

1999 foram analisadas e concluiu-se que no período considerado as florestas de 

tipo savana tropical decresceram em área quase 15% (Bouma e Kobryn, 2004). 

De entre as causas não há que ignorar que o impacto dos cortes em pequena 

escala para utilização local podem implicar efeitos cumulativos na estrutura dos 

povoamentos, composição e sucessão ecológica, incluindo, por exemplo, nos 

mangais do litoral (Alongi e Carvalho, 2008), sucedendo-se amiúde a 

recomendação geral de que devem ser implementados urgentemente programas 

de reflorestação na ilha (Egashira et al., 2006). 

As florestas são referidas como o mais importante recurso natural renovável 

de Timor-Leste, sujeito a maior pressão antrópica no Sul do país, resultando em 

menor abundância e diversidade (Crespi et al., 2013). Em termos de 

biodiversidade, de que se destaca a rica avifauna (e.g. Trainor et al., 2008), 

Timor-Leste está inserido num dos quatro “hotspots” considerados (Sohdi et al., 

2004), propondo-se, a propósito da conservação dos recursos naturais, uma 

agenda multi-disciplinar que inclui a delimitação de reservas e incentivos 

económicos, com eixos principais na proteção das florestas, controle 

demográfico, capacitação de instituições e estabelecimento de regimes de 

conservação (Sohdi et al., 2010). 

Também sobre paisagem propriamente dita existem estudos em Timor-

Leste, por exemplo caracterizando os termos da língua Makalero, falada em 

Iliomar, que se comparam com os de outras línguas (Makalero, Makassae, 

Fataluko e Bunak), para designar montanha, colina, vale, etc. (cf. Huber, 2014), 

averiguando da correspondente injunção semântica. 

 

 

Conclusões 
 

A paisagem só existe quando observada ou vivenciada, portanto é inevitável 

que a sua apreciação em qualquer sentido seja cultural, embora suportada num 

complexo biofísico espacialmente extenso, assim constituindo-se numa deixis, 

ou seja, num sistema de indicadores (e.g. Petitot-Cocorda, 1992) associado a 

valores: ecológicos, económicos e simbólicos. Observar paisagens enquanto 

recursos semióticos, portanto recursos com funções simbólicas, é o princípio 

básico que permite avaliar paisagens ganhas ou perdidas (Abrahamsson, 1999). 

Em relação à dinâmica da paisagem - a sua variação diacrónica -, pode dizer-se 

que os processos estão compreendidos numa hierarquia espaço-temporal, desde 

a escala longa dos processos geomorfológicos ou mesmo geológicos, até à 

escala breve da competição entre plantas e da sucessão ecológica (Gillson, 

2009), ou das transformações induzidas pela ocupação e pressão humana.  

Na lógica da gestão dos recursos naturais importam os conceitos de 

resistência - entendida como a capacidade do sistema persistir em face de 

perturbações – e de resiliência, sendo esta última a propriedade de o sistema 
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recuperar o equilíbrio após perturbação externa. Ainda avulta o conceito de 

limiar, que, a existir, e sendo ultrapassado, pode induzir uma alteração 

qualitativa irreversível (e. g. Casquilho, 1994). Tendo como horizonte um 

processo de intervenção produtiva na paisagem, termina-se este artigo deixando 

um enunciado que parece adequado para balizar o pensamento a esse propósito 

(Gomes
20

, 1985): “...a obra a realizar, visando objectivos múltiplos, é de uso 

múltiplo, no sentido mais amplo do termo, e concretiza-se consociando funções 

diversas nas mesmas áreas e compartimentando áreas por funções distintas, ou 

grupos de funções, sempre num mosaico que garanta o pretendido fluxo 

sustentável e graduado de bens e de benefícios indirectos”. 
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Resumo 
Embora os vegetais sejam de consumo popular em Timor-Leste, existem poucos 

estudos realizados sobre o comportamento do consumidor e as suas preferências 

e ainda menos sobre as preferências de compra de tomate e beringela. O 

objectivo da pesquisa foi assim o de estudar as preferências dos consumidores 

na compra de tomate e beringela em Díli, Timor Leste. A metodologia utilizada 

para a realização do trabalho e concretização dos objectivos formulados incluiu 

duas etapas de recolha de informação. A primeira correspondeu à obtenção da 

informação secundária através de uma ampla revisão da literatura envolvendo 

componentes teóricas e estudos empíricos, com a qual se enquadrou o tema do 

comportamento dos consumidores e suas preferências de compra. Numa 

segunda, foi delineada uma pesquisa primária, através da aplicação de um 

questionário aos consumidores em Díli, em mercados e supermercados locais. 

Os resultados permitiram retirar conclusões relevantes sobre a temática em 

estudo. Apesar das dificuldades e limitações da pesquisa, o estudo permitiu 

ainda sugerir orientações e pistas de pesquisa futura. 

Palavras-chave: Consumidores, Preferências, Tomate, Beringela, Díli, Timor-

Leste 

 

Rezumu/Abstraktu 

 

Maske vejetais sira sai nu‟udar konsumu popular iha Timor-Leste, iha eztudu 

oituan de‟it maka realiza ona konabá komportamentu husi konsumidór sira nó 

ba sira ninia preferensia nó sei menuz liu konabá preferensia sosa tomate nó 

brinjela. Objetivu husi peskiza maka ona estuda preferensia sira husi 

konsumidór iha ninia sosa tomate nó brinjela iha Díli, Timor-Leste. Ninia 

Metodolojia maka ulitiliza iha ne‟e ba realizasaun husi servisu nó ninia 
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konkretizasaun hosi objetivu formuladuz inklui ona etapa rua ba rekolla 

informasaun. Ida dahuluk hatán ona bá hetan informasaun sekundária liu husi 

revizaun ida kle‟an husi ninia literatura sira ne‟ebé envolve hó komponente 

teoriku nó eztudu empíriku sira, nu‟udar ida ne‟ebé maka enkuadra ona tema 

komportamentu husi konsumidóres nó ninia preferensia husi sosa. Ida daruak, 

hala‟o liu ona peskiza primaria ida, liu husi aplikasaun keztionáriu ba 

konsumidór sira iha Díli, iha merkadu i supermerkadu lokál sira. Rezultadu sira 

permite ona hodi hasai konkluzaun relevante konabá temátika ne‟ebé eztudu 

hela. Maske iha  difikuldade nó limitasaun sira hosi peskiza, eztudu ida ne‟e 

permite ona sujere orientasaun nó pista sira bá peskiza iha futuru. 

Liafuan-Xavé: Konsumidór , Preferensia, Tomate, Brinjela, Díli, Timor-Leste 

 

Abstract 
Although the plants are popular consumption in Timor-Leste, there are few 

studies on consumer behavior and their preferences and even less about the 

buying preferences of tomato and eggplant. The aim of the research was thus to 

study consumer preferences in buying tomato and eggplant in Dili, East Timor. 

The methodology used to carry out the work and achievement of the objectives 

set included two stages of information gathering. The first was to obtain 

secondary information through a comprehensive literature review components 

involving theoretical and empirical studies, with which he framed the issue of 

consumer behavior and their buying preferences. In a second, primary research 

was designed, by applying a questionnaire to consumers in Dili in local markets 

and supermarkets. The results allowed drawing relevant conclusions on the 

subject under study. Despite the difficulties and limitations of the research, the 

study also suggests directions and clues for future research.  

Keywords: Consumer Preferences, Tomato, Eggplant, Dili, Timor-Leste 
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Estudo das preferências dos consumidores de tomate e beringela 

em Díli, Timor-Leste  
 

 

 

1. Introdução 

 

Em Timor Leste, sobretudo em famílias de baixo rendimento, o consumo de 

vegetais a cada refeição é muito significativo e geralmente associado ao 

consumo de arroz. Frequentemente, a combinação de arroz e vegetais constitui o 

essencial da alimentação diária. Para além das cenouras, feijão e curgete, o 

tomate e a beringela são outros dois vegetais regularmente consumidos por 

todos os timorenses. No oeste de Sumatra, as beringelas são o segundo vegetal 

mais consumido, imediatamente a seguir ao feijão-verde, ocupando o tomate a 

terceira posição numa lista dos 14 vegetais mais consumidos pelos 

consumidores (vagem de feijão-verde, beringela, pepino, couve, espinafre, folha 

de mandioca, pare, pitulo, mostarda, tomate, cenouras, feijão e batatas) (Hosen, 

2009).  

Apesar do consumo de vegetais ser popular em Timor Leste, não existem 

estudos que permitam conhecer as preferências e características dos 

consumidores de vegetais, em geral e, mais especificamente, sobre a compra de 

tomate e beringela no mercado local e nos supermercados. O objectivo consiste 

em conhecer as preferências dos consumidores de tomate e beringela em Díli, 

Timor Leste, nomeadamente, pelos locais de compra (mercado local e 

supermercados), pelos principais atributos e origem dos produtos, identificando 

os factores que influenciam e diferenciam as preferências dos consumidores de 

tomate e beringela e fazendo recomendações aos decisores políticos, aos 

produtores e aos consumidores de tomate e de beringela que melhorem as 

transacções e criem valor para todos os intervenientes. 

 

 

2. Comportamento do Consumidor 

 

O consumidor tornou-se, desde há alguns anos, um elemento central de 

discussão nos mercados agro-alimentares (Lucas, 2006), pelo que é fulcral o 

estudo dos processos envolvidos na selecção, compra e consumo de produtos 

para satisfação das suas necessidades e desejos (Blackwell et al, 2001; Solomon 

et al, 2002), ou seja, do seu comportamento. No comportamento do consumidor 

também se incluem as acções directamente relacionadas com o esforço colocado 

na obtenção e uso de bens e serviços, incluindo o processo de tomada de decisão 

(Engel et al, 1995). Conhecer as preferências dos consumidores é, sobretudo, 

importante para o produtor (Siró et al., 2008) por forma a basear decisões de 

produção e de satisfazer a procura do mercado. 
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A compreensão de uma determinada situação de compra de alimentos e das 

decisões relacionadas com a escolha de alimentos atravessam várias disciplinas, 

entre elas a biologia, a psicologia, a sociologia, a fisiologia, a economia e o 

marketing, passando ainda pela antropologia, geografia, nutrição e medicina 

(Lucas, 2006).  

O comportamento do consumidor relacionado com a alimentação é 

complexo em virtude da crescente diferenciação dos produtos e da 

heterogeneidade e dinamismo da procura e determinado pela interacção de 

vários factores relacionados com a dieta e a saúde (Guthrie, 1994, Grunert, 

2002).  

Este mesmo comportamento, de acordo com Alvensleben (1997) pode 

alternar desde uma escolha racional, baseada na teoria micro económica da 

procura e na tradicional teoria de risco e decisão, até uma escolha irracional de 

produtos, baseada nas teorias da motivação e da personalidade, passando por 

outras que podem ter alguma base racional mas que dependem 

fundamentalmente de modelos de processamento da informação e que são 

designadas por teorias comportamentais sobre o consumo.  

Outros modelos explicativos do comportamento do consumidor aplicado ao 

sector alimentar, são o de Pilgrim (1957) e o mais difundido, o de Steenkamp 

(1997), que explica que a selecção e compra de um produto alimentar na 

percepção do consumidor depende de factores psicológicos, sensoriais e 

ambientais. A aceitação de um alimento resulta assim, da interacção entre o 

alimento e a pessoa, num determinado momento (Shepherd, 1999). As 

características dos alimentos (composição química e nutricional, estrutura física 

e propriedades), as características do consumidor (genética, idade, género, 

estado físico e psicológico) e as características do ambiente social e económico 

do consumidor (hábitos familiares e culturais, religião, preço, rendimento, 

conveniência) influenciam a sua decisão em aceitar ou rejeitar um alimento 

(Costell et al., 2013). 

As preferências dos consumidores podem ser definidas como desejos 

individuais pelo consumo de bens e serviços (Kotler, 2005; Kotler e 

Amstrong, 2006) que se traduzem em escolhas baseadas em diversos factores, 

entre os quais, o rendimento e a saúde (Angel et. al, 1990). Em termos 

alimentares, os consumidores não estão  apenas preocupados com o que 

consomem mas também com o impacto que a alimentação tem sobre sua saúde 

 (Lalor, 2011). Em muitos casos, a alimentação deixou de ser apenas uma 

questão de sobrevivência, satisfação da fome e ausência de doenças, passando a 

estar relacionada com preferências nutricionais e outras.  

Os vegetais, e também as frutas, são reconhecidos como importantes 

alimentos, ricos em vitaminas e minerais, fundamentais para o ser humano (Cox 

et al. 1996). A preferência dos consumidores pelo consumo de vegetais, em 

países desenvolvidos, baseia-se sobretudo em razões de saúde (Lucas, 2006; 

Marques, 2012). Vegetais saudáveis são aqueles cuja qualidade pode ser 
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percebida pelos consumidores pela sua aparência (frescura), segurança alimentar 

(livre de resíduos de pesticidas e outras contaminações) e modo de produção 

biológico (Krischke & Tomiello, 2009; Darby & Karni, 1973), podendo a 

frescura ser o elemento decisivo da compra do produto, independentemente da 

sua origem ser nacional ou importado (Darby, 2006). Um recente estudo sobre 

as preferências dos consumidores de cenouras, ervilhas e couves em Timor-

Leste concluiu que os timorenses têm preferência por vegetais com boa 

aparência, como seja a frescura e proveniência de explorações biológicas, 

embora essa qualidade implique serem demasiado caros para a sua aquisição 

pela maior parte da população (Correia et al., 2012). Consequentemente, nas 

famílias de baixo rendimento, a compra de vegetais de qualidade não é 

contemplada, sendo a preferência para a quantidade e preço baixo de modo a 

assegurar o consumo de vegetais a todos os membros da família a cada refeição. 

 

 

3. Metodologia Aplicada 
 

No presente estudo, a opção metodológica foi a abordagem quantitativa, por 

permitir avaliar as características, comportamentos e preferências dos 

consumidores (Grossnickle & Raskin, 2001) de natureza exploratória por o 

conhecimento sobre as preferências dos consumidores ser limitado e se 

pretender definir e esclarecer a sua natureza (Reynolds, 1971). Quanto à 

estratégia de investigação, usou-se o método dedutivo e uma abordagem 

quantitativa, mais especificamente descritiva transversal e de finalidade 

descritiva por procurar descrever as preferências de compra dos consumidores 

de tomate e beringela em Díli, Timor Leste. Já existindo uma pré-compreensão 

ou entendimento do comportamento a ser analisado, este método permite 

aumentar o conhecimento do tema do comportamento do consumidor de tomate 

e beringela em Díli de uma forma prática, usando as teorias existentes.  

O trabalho de campo iniciou-se com a realização de uma extensa análise 

documental, conforme sugerido por Yin (1994), a que se seguiu a recolha da 

informação essencial ao estudo através do desenvolvimento e aplicação de um 

questionário a consumidores timorenses, numa amostragem não probabilística 

por conveniência (Malhottra, 2004). Os inquiridos foram seleccionados de entre 

a população total dos compradores e consumidores que se deslocaram entre 28 

de Fevereiro e 14 de Março de 2013 aos principais mercados locais e 

supermercados de Díli tentando chegar a um número considerável de 

respondentes de diferentes nacionalidades, faixas etárias, locais de residência, 

ocupação, dimensões do agregado familiar, níveis de escolaridade, classes de 

rendimento familiar e de ambos os géneros. Tendo como desvantagem a 

impossibilidade de generalizar os resultados obtidos a toda a população e das 

conclusões a retirar apenas se aplicarem às unidades da amostra, a amostragem 
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de conveniência tem a vantagem de ser menos dispendiosa e mais simples de 

aplicação (Churchill, 1999).  

O questionário foi adaptado do instrumento de recolha de informação criado 

para o estudo desenvolvido em Timor Leste por Correia et al (2012) e, 

consequentemente encontrava-se validado para o mesmo contexto.  

Quanto ao tamanho da amostra, a qual depende das características básicas 

da população, do tipo de informação necessária e dos custos envolvidos 

(Chisnall, 1997), não havendo conhecimento prévio do número de compradores 

e consumidores de tomate e beringela em Díli nem sendo possível estabelecer 

uma amostra representativa desta população, considerou-se uma amostra de 60 

elementos para cada um dos produtos estudados (tomate e beringela), em seis 

mercados locais e seis supermercados seleccionados em Díli. Os mercados 

locais incluíram Halilaran, Manleu, Comoro, Bidau, e os em frente ao Leader e 

ao Lita Store e os supermercados Kmanek ANZ, Kmanek Lecidere e Kmanek 

Timor Plaza, Díli Mart, Leader e Lita Store. 

A análise, com recurso ao programa estatístico SPSS, precedida da criação 

de um ficheiro de dados, da inserção de dados, da análise estatística e da 

interpretação dos resultados obtidos, foi concretizada através da elaboração de 

quadros e figuras e do cálculo das medidas e indicadores que se consideraram 

adequados. Encerrou duas etapas, uma de estatística descritiva e outra de 

estatística indutiva (Neves e Domingues, 2007). A primeira descreve a amostra e 

procura representar de uma forma concisa, sintética e compreensível a 

informação recolhida e a segunda permite retirar as principais conclusões para 

essa amostra ou para a população.  

 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Caracterização dos Respondentes 

 

A caracterização socioeconómica dos respondentes evidencia que a maioria 

dos compradores de tomate e de beringela tem menos do que 30 anos (51,7% e 

60%, respectivamente), sendo a idade média dos consumidores de tomate 32 

anos e de beringela 30 anos. A classe etária de maiores de 40 anos é de 

aproximadamente 20% em ambos os casos.  

Na distribuição por género, a maioria é do sexo feminino (73,3% no caso 

dos compradores de tomate e 82% no caso da beringela). Repartem a sua 

ocupação pelos serviços públicos (30,0% os compradores de tomate e 26,7% nos 

compradores de beringela), serviços privados (25,0% no caso do tomate e 26,7% 

nos consumidores de beringela), estudantes (25,0% no tomate e 26,7% na 

beringela) e desempregados (18,3% em ambos os casos). As profissões 

dominantes nos serviços públicos são staff, professores e enfermeiras e nos 

serviços privados são pequenos negócios, staff e ONG (Organizações não 

governamentais).  
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Quanto à dimensão média dos agregados familiares, no caso do tomate é de 

6,6 membros e maioritariamente da classe 1-4 e 5-10, com 35,0% e 55,0% e, no 

caso da beringela é de 7,3, sendo que a maioria pertence à classe de 5-10, com 

63,0%. Quer no caso dos compradores de tomate, quer de beringela, as famílias 

têm um rendimento inferior a 500 USD por mês (86,6% no caso do tomate e 

78,4% no caso da beringela) e somente uma pequena percentagem (13,3% no 

caso dos compradores e consumidores de tomate e 21,7% nos de beringela) tem 

mais de 500 USD.  

Em termos de nacionalidade e local de residência, a maior parte é timorense 

(91,7% na amostra dos compradores e consumidores de tomate e 90,0% na 

amostra dos compradores e consumidores de beringela) e vive em Comoro (30% 

para os consumidores de tomate e 33,3% para os de beringela), a que se seguem, 

por ordem decrescente de frequência os locais de residência de Bidau Santana 

(13,3%) e Bairo Pite e Vila Verde ambos com 6,7% para os consumidores de 

tomate e, Akadiruhun (13,3%) e Bidau Santana (11,75) no caso dos 

consumidores de beringela.  

 

 

4.2. Locais de Compra de Tomate e Beringela e suas Características 
 

Os locais visitados pelos compradores de tomate e beringela são, para a 

maioria dos respondentes, o mercado local (63,3% no caso do tomate, 55% na 

beringela). Alguns (35,0% e 45% respectivamente para tomate e beringela), 

compram em simultâneo no mercado local e nos supermercados, enquanto ao 

supermercado apenas se deslocam os compradores de tomate (1,7 %).  

Na deslocação aos mercados locais para comprar tomate, 31,6% tem como 

primeira escolha o mercado em frente ao supermercado Lita, 30,0% dos 

respondentes o mercado de Haliraran e 20% em frente ao supermercado Leader. 

Dos que vão ao supermercado, domina o Kmanek perto do ANZ, seguido do 

Dili Mart e do Kmanek no Timor Plaza. No caso dos compradores e 

consumidores de beringela que se deslocam aos mercados locais, 41,7% tem 

como primeira escolha o mercado de Haliraran, 26,7% a que se segue o mercado 

em frente ao supermercado Lita e o mercado em frente ao supermercado Leader 

(15%). Dos que vão simultaneamente ao mercado local e ao supermercado, em 

termos de preferência domina o Kmanek perto do ANZ, seguido do Kmanek no 

Timor Plaza e do Dili Mart. 

As razões apontadas para as escolhas dos mercados são idênticas na compra 

de tomate e de beringela: serem baratos (66,7% para o tomate e 71,7% para a 

beringela), terem boa qualidade (60,0% das respostas dos compradores de 

tomate e 65,0% nos de beringela), estarem perto de casa (50,0% em ambos os 

casos) e serem limpos (25,0% para o tomate e 50% para a beringela). 

Analisando estas razões, fazendo a distinção entre os respondentes que vão só 

aos mercados locais e os que vão aos mercados locais e supermercados, verifica-
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se que, para a frequência aos mercados locais, o ser barato, ter boa qualidade e 

estar perto de casa são os motivos reforçados para essa escolha quer no caso da 

compra do tomate quer na compra de beringela (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Razões da Escolha do Local de Compra de Tomate e Beringela (Fonte: Elaboração 

Própria, 2013) 

 

Quer no caso da compra do tomate quer da beringela, a frequência das 

deslocações é dominada pelas idas mais que uma vez por semana (43,3% e 

33,3%, respectivamente). Na compra de tomate de evidenciar ainda as compras 

uma ou duas vezes por mês (30,0%) e uma vez por semana (18,3%), e na 

compra da beringela uma vez por semana (16,7%). As unidades de compra são 

dominadas pelos molhos (63,5% no tomate e 51,7% na beringela) seguidas dos 

molhos e sacos para a beringela (45,0%) e do empacotamento num saco para o 

tomate (35,0%). A primeira forma é utilizada maioritariamente nos mercados 

tradicionais (molhos), enquanto a segunda predomina nos supermercados.  

A quantidade comprada, expressa em número de unidades, em cada ida ao 

mercado local e/ou ao supermercado, seja de tomate em molhos ou empacotado 

num saco, seja de beringela aos molhos, aos cestos ou aos molhos ou sacos, 

apresenta-se na Tabela 2. A sua análise evidencia um número pequeno de 

unidades compradas em ambos os casos (uma ou duas unidades) sendo no 

tomate maioritariamente na forma de molhos (61,0% e 28,8%) ou sacos (50% e 

36,4%) e no caso da beringela, também na forma de molhos (65,6% e 25,9%) e 

de molhos ou sacos (70,4% e 22,2%, respectivamente). Os molhos são utilizados 

maioritariamente nos mercados tradicionais enquanto o empacotamento num 

saco predomina nos supermercados. 

 

 

Tomate (%) Beringela (%) 

Razão Total  Mercados 

Locais 

Mercados Locais e 

Supermercados 

Total  Mercados 

Locais 

Mercados Locais 

e Supermercados 

Barato 31,7 33,3 28,6 36,1 35,8 36,5 

Boa 

qualidade 

28,6 29,8 26,2 32,8 29,9 36,5 

Perto de 

casa 

23,8 25,0 21,4 25,2 32,8 15,4 

Limpo 11,9 7,1 21,4 2,5 0,0 5,8 

Vários 

vendedores 

2,4 3,6 0,0 1,7 0,0 3,8 

Opções 

Compra de 
outros bens 

1,6 1,2 2,4 1,7 1,5 1,9 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Tabela 2 – Número de Unidades Compradas de Tomate e de Beringela (Fonte: Elaboração 

Própria, 2013) 

 

 

A maioria dos respondentes compradores de tomate acha que os mercados 

tradicionais são mais baratos que os supermercados (55,0% no caso do tomate e 

63,3% no caso da beringela) ou iguais aos supermercados (28,3% em ambos os 

produtos). No que respeita à percepção da qualidade associada aos locais de 

compra, os compradores e consumidores de tomate consideram os 

supermercados com mais qualidade (41,7%) ou igual qualidade que os mercados 

tradicionais (38,3%) enquanto os compradores e consumidores de beringela se 

dividem em termos de resposta, considerando alguns (40%) os supermercados e 

os mercados tradicionais com igual qualidade, outros (30%) percebem os 

mercados locais com melhor qualidade e, ainda uma outra proporção (30,0%) 

considera que os supermercados são melhores. 

Para a totalidade dos respondentes compradores de tomate e de beringela, a 

percepção da qualidade está associada a ser fresco, livre de danos físicos e livre 

de doenças e ao bom sabor (Tabela 3). Apesar de 53,3% e 32,0% dos 

respondentes associarem a qualidade ao facto do tomate e da beringela, 

respectivamente, serem de produção orgânica, 45% no caso do tomate e 46,7% 

no caso da beringela, não sabem ou não têm a certeza se o tomate e a beringela 

de produção timorense são ou não orgânicos. Isto significa a necessidade de uma 

instituição para certificação e garantia de segurança aos consumidores sobre 

produtos alimentares, em geral e os obtidos especificamente neste modo de 

produção orgânico. 

 

 

 

 

 

 

Número de 

Unidades 

Compradas 

Molhos (%) Cesto/Balde Empacotado num 

Saco 

Tomate Beringela Tomate Beringela Tomate Beringela 

1 61,0 65,6 100 0,0 50,0 70,4 

2 28,8 25,9 0,0 50,0 36,4 22,2 

3 5,1 6,9 0,0 50,0 9,1 3,7 

4 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 3,7 

5 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

6 3,4 - 0,0 - 4,5 - 

Total 100 100 100 100 100 100,0 
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Tabela 3 – Percepção da Qualidade pelos Consumidores de Tomate e de Beringela (Fonte: 

Elaboração Própria, 2013) 

 

 

4.3. Preferências de Consumo e de Atributos de Tomate e de Beringela  

 

A grande maioria dos entrevistados utiliza o tomate (86,7%) e a beringela 

(95%) para consumo doméstico. O tomate é sobretudo consumido em salada 

(76,7%) e molhos (73,3%) apresentando os outros tipos de consumo, em sumo 

ou em utilização culinária, baixas frequências de resposta. A combinação 

dominante escolhida por 66,7% dos respondentes compradores de tomate é a 

utilização para salada e molho.  

As preferências de atributos na compra de tomate e beringela são variáveis. 

No caso do tomate, vão em primeiro e segundo lugar, para o atributo forma 

(71,7% e 23,3%, respectivamente), também em segundo, o tamanho (18,3%) a 

frescura (15%) e a cor (13,3%) e, em terceiro lugar o tamanho (35,0%) e a cor 

(26,7%). Em quarto lugar sobressai a maturação (30%). Quanto à beringela, os 

atributos preferidos na compra são, por ordem decrescente de preferência, a 

frescura (91,7%) e, ausências de danos de doença (43,3% e 41,7%) e de danos 

físicos (30,0%). A cor é ordenada em segundo e quarto lugar com, 

respectivamente 20% e 33,3% das preferências (Tabela 4). 

 

 
Tabela 4 – Ordenação dos Atributos Preferidos na Compra de Tomate e de Beringela (Fonte: 

Elaboração Própria, 2013) 
Atribut

o 

1º Lugar (%) 2º Lugar (%) 3º Lugar (%) 4º Lugar (%) 

Tomate Beringela Tomate Beringela Tomate Beringela Tomate Beringela 

Forma 71,7 - 23,3 - 1,7 - 1,7 - 

Tamanh

o 

1,7 0,0 18,3 0,0 35,0 1,7 13,3 0,0 

Maturaç
ão 

0,0 0,0 8,3 5,0 13,3 3,3 30,0 13,3 

Item Sim Não Tem a Certeza Não 

Tomate Beringela Tomate Beringela Tomate Beringela 

Frescura 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livre de 

danos 

físicos 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Livre de 

doenças 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bom sabor 98,3 100,0 0,0 0,0 1,7 0,0 

Orgânico 

sem 

resíduos 
químicos 

53,3 53,3 45,0 46,7 1,7 0,0 
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Cor 13,3 5,0 13,3 20,0 26,7 5,0 16,7 23,3 

Sem 

Danos 
de 

Doença 

0,0 0,0 1,7 43,3 1,7 41,7 10,0 13,3 

Sem 

Danos 
Físicos 

0,0 1,7 3,3 6,7 1,7 40,0 3,3 30,0 

Frescura 13,3 91,7 15,0 8,3 10,0 8,3 16,7 20,0 

Limpo - 1,7 - 16,7 - 0,0  0,0 

 

Para cada um dos atributos identificados e ordenados na compra do tomate e 

da beringela, são diversos os motivos justificativos da sua preferência. No caso 

do tomate, a forma preferida é a redonda (60,0%) pela boa apresentação (68,3%) 

e sabor (28,3%). O motivo da escolha de um tamanho grande (78,3%) é por 

produzir muitos pedaços (100%), a maturação média (60%) pela boa 

apresentação (69,4%) e por se conservar mais tempo (41,7%) e, a cor vermelha 

(56,7%) também pela boa apresentação (100%). Quanto à ausência de doenças, 

os motivos relacionam-se com a menor facilidade em apodrecer (56,7%) e por 

razões de saúde (48,3%). Também a ausência de danos físicos (100%) é 

escolhida por motivos relacionados com a menor facilidade em apodrecer 

(55%), por razões sanitárias e de saúde (55%), pela frescura (100%), boa 

apresentação (58,3%) e por razões sanitárias (35,0%). Razões sanitárias 

motivam também a preferência pelo atributo limpeza do tomate (100%). 

No caso da beringela, a forma oval é a preferida (95,0%) pelo motivo de ser 

a mais usual (80,7%) e também pelo sabor (19,3%). O tamanho grande (55,0%) 

e o tamanho médio (43,3) são escolhidos porque produzem muitos pedaços 

(93,9% e 46,2%, respectivamente) e neste último caso, também pelo sabor 

(38,5%). A maturação (88,3%), a boa apresentação (69,4%), ser fácil de 

cozinhar (47,2%) e a cor violeta (78,3%) pelo motivo da boa apresentação 

(72,3%) e do sabor (23,4%). O livre de doenças (100%) por razões sanitárias 

(63,3%) e menor facilidade em apodrecer (48,3%) assim como os danos físicos 

(100%) pelos motivos de ser mais menos fácil de apodrecer (68,3%) e por 

razões de saúde ou sanitárias (55%). A frescura (100%) por motivos de saúde e 

razões sanitárias (100,0%) e a limpeza (100%) pelos motivos da boa 

apresentação (75,0%), do sabor (68,3%) e das razões sanitárias (51,7%). 

Todos os respondentes preferem o tomate nacional ao importado e compram 

a beringela nacional porque é a que está disponível nos mercados. As razões da 

escolha do tomate nacional são o ser fresco (90,0%), barato (68,3%) e orgânico 

(60,0%). Aproximadamente 31,7% dos respondentes no caso do tomate e 35,0% 

no caso da beringela afirma comprar produto nacional com facilidade enquanto 

53,3% e 58,3%, respectivamente, refere a dificuldade de algumas vezes comprar 

tomate e beringela locais, principalmente na época das chuvas. O nível de 

satisfação de consumo de tomate nacional é elevado (76,7%) e o de beringela 

satisfatório (56,7%), havendo 16,7% dos compradores de tomate e 33,3% dos 
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compradores de beringela que esteja só algumas vezes esteja satisfeito e mesmo 

10,0% dos compradores de beringela estejam insatisfeitos (Figura 1).  

 
Figura 1 – Satisfação dos Consumidores com o Tomate e Beringela Locais (Fonte: 

Elaboração Própria, 2013) 

 
 

Relativamente à ordenação das preferências entre o consumo de tomate 

nacional e tomate importado, verifica-se que o tomate local é considerado bom 

(93,3%) e muito bom (6,7%) enquanto o tomate importado é considerado bom 

(58,3%) e muito bom (41,7%). No acto de compra, algumas características 

relacionadas com os produtos tomate e beringela e o mercado, como o preço, a 

qualidade, o sabor, a higiene e a origem do país são consideradas importantes ou 

muito importantes para os consumidores, com realce para o preço, origem e 

higiene (muito importantes para mais de 60% dos consumidores de tomate e 

beringela) (Figura 2).  
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Figura 2 – Atributos relacionados com o Mercado e os Produtos valorizados pelos 

consumidores (Fonte: Elaboração Própria, 2013) 

 

 
 

 

4.4. Factores que Influenciam as Preferências dos Consumidores 

 

Alguns factores explicativos das diferentes opções dos compradores e 

consumidores de tomate e de beringela são o local de residência, a escolha do 

local de compra, o uso do produto e o rendimento. Globalmente a idade não 

influencia a escolha do tipo de local de compra embora exista uma tendência 

para os mais novos irem para os mercados locais e os mais velhos para o 

mercado local ou supermercado. O sexo, a nacionalidade e a profissão também 

não influenciam a escolha do tipo de local de compra de tomate. A dimensão do 

agregado familiar influencia a ida ao mercado, os agregados maiores têm 

tendência a irem só aos mercados locais enquanto os agregados de menor 

dimensão escolhem o mercado local e supermercado. O rendimento influencia a 

escolha do local de compra de tomate, verificando-se que o mercado local é 

dominado pela classe de rendimento <200 USD com 57,9% dos consumidores a 

optarem por este local de compra enquanto o mercado local e o supermercado é 

dominado por 59,1% dos consumidores (Tabela 5).   

A relação do local de compra com as variáveis sócio económicas dos 

respondentes para o caso da beringela ilustra-se no Quadro 6. A idade, a 

dimensão do agregado familiar, o género, a ocupação geral e específica, a 
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nacionalidade, a comparação da qualidade, as razões de escolha do local de 

compra no que se refere a ser barato e ter boa qualidade.  

 
Tabela 5 – Factores Diferenciadores das Preferências dos Consumidores de Tomate (Fonte: Elaboração 

Própria, 2013) 

 Mercado 

Local (%) 

Mercado Local e 

Supermercado (%) 

Nível de 

Significância 2 

Classes de Idade 

≤30 60,5 36,4 0,126 

>30 e ≤40 26,3 31,8 

>40 13,2 31,8 

Dimensão do Agregado Familiar 

≤4 26,3 50,0 0,053 

>5 e ≤10 57,9 50,0 

>10 16,8 0,0 

Rendimento Familiar 

≤ 200 USD 57,9 18,2 0,002 

 200 – 500 USD 34,2 59,1 

>500 e <1000 USD 2,6 22,7 

>1000 USD 5,3 0,0 

Unidades de Compra 

Molho 94,6 4,5 0,000 

Cesto 2,6 0,0 

Empacotado num saco 2,6 95,5 

Comparação de Preço 

Igual 26,3 31,8 0,000 

Mercado local mais barato 73,7 22,7 

Supermercado mais barato 0,0 45,5 

Comparação da Qualidade 

Igual 44,7 27,3 0,004 

Mercado local melhor 28,9 4,5 

Supermercado melhor 26,3 68,2 

Motivo de Escolha do Local de Compra 

Limpeza 7,9% 54,5% 0,000 

Compra de Tomate Local 

Difícil 28,6% 71,4% 0,013 

Sem dificuldades 42,1% 57,9% 

Algumas vezes é difícil  84,4% 12,5% 

Não sabe 50,0% 50,0% 

Qualidade do Tomate Importado 

Bom 77,1% 22,9% 0,024 

Muito bom 44,0% 52,0% 
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Quadro 6 – Factores Diferenciadores das Preferências dos Consumidores de Beringela 
(Fonte: Elaboração Própria, 2013) 

 Mercado Local 

(%) 

Mercado Local e 

Supermercado (%) 

Nível de 

Significância  

2 

Rendimento Familiar 

≤ 200 USD 63,6 14,8 0,001 

 200 – 500 USD 27,3 48,1 

>500 e <1000 USD 6,1 22,2 

>1000 USD 3,0 14,8 

Unidades de Compra 

Molho 93,9  0,000 

Cesto 6,1  

Molho e saco  100,0 

Comparação de Preço 

Igual 33,3 22,2 0,032 

Mercado local mais 
barato 

66,7 59,3 

Supermercado mais 

barato 

0,0 18,5 

Comparação da Qualidade 

Igual 44,7 27,3 0,004 

Mercado local melhor 28,9 4,5 

Supermercado melhor 26,3 68,2 

Motivo de Escolha do Local de Compra 

Limpeza 0,0 100,0 0,085 

Perto de Casa 66,7 29,6 0,004 

Atributo Específico Maturidade 

Médio 18,2 3,7 0,088 

Não Maduro/Jovem 81,8 96,3 

Atributo Específico Cor 

Verde 30,3 7,4 0,050 

Violeta 66,7 92,6 

Verde e Violeta 3,0 0,0 

Atributo Importante na Compra de Beringela – Qualidade 

Importante 60,6 85,2 0,033 

Muito importante 39,4 14,8 

Importante 60,6 85,2 
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4.5. Discussão dos Resultados 

 

A compra de tomate e beringela em Díli é habitual, podendo ser 

considerada, conforme sugerido por Alvensleben (1997) e Solomon et al (2002) 

como uma decisão rotineira ou automática, consciente e sem grande 

complexidade, esforço e envolvimento. Tal não significa que as escolhas e 

preferências dos compradores e consumidores de tomate e de beringela em Díli 

não sejam influenciados por diversos factores, como o local de residência, as 

características socioeconómicas do consumidor e os atributos dos produtos.  

Para Shepherd (1999), a aceitação de um alimento como o tomate e a 

beringela resulta basicamente do resultado da interacção entre estes produtos e a 

pessoa, num determinado momento e contexto e das características desses 

produtos e do comprador e consumidor (Costell et al., 2013). Tal é evidenciado 

nos resultados obtidos onde os atributos intrínsecos e extrínsecos do tomate e da 

beringela são importantes na sua escolha e preferência de compra (forma, 

tamanho, maturação, cor, ausência de danos distintos, limpeza e frescura). Não 

sendo possível considerar a composição nutricional dos produtos como critério 

da sua escolha e preferência conforme também demostrado por Mela (1999), 

pode afirmar-se ser a disponibilidade dos produtos, a forma como são 

apresentados e outros atributos, como o a forma, o preço, o aspecto, a qualidade 

percebida e a segurança alimentar alguns dos elementos considerados na base da 

sua escolha e preferência, conforme referido por Steenkamp (1997), Grunert 

(1997), Garber e tal (2003).  

Os resultados encontrados testemunham também a investigação de Lucas 

(2006) no que respeita a alguns dos elementos ligados aos alimentos que 

determinam a sua preferência. Quer no caso do tomate, quer da beringela, esses 

factores podem ser desagregados em atributos funcionais e sensoriais (físicos e 

organolépticos como a forma o tamanho, a frescura, cor e o sabor), serviços 

funcionais (compra de unidades em cesto ou empacotado em saco, limpeza) e 

benefícios psicológicos (preço, segurança alimentar, qualidade). A identificação 

pelos consumidores de atributos como o sabor (Shepherd, 1989; Asp, 1999, 

Richardson et al, 1994, Wandel e Bugge, 1997, Roininen et al, 2006), frescura e 

limpeza (Grande, 2005), comodidade ou conveniência no uso (Steenkamp, 

1997), a origem genuinidade e natureza sã dos produtos Grunert (1997 Miele & 

Parisi (2000), a cor (Garber et al, 2003) confirmam os resultados de diversos 

autores.   

Para além da percepção das características sensoriais ou da conveniência de 

uso, confirma-se ainda que o preço, a saúde e a qualidade são critérios usados na 

preferência de tomate e beringela confirmando os trabalhos de Furst et al, 

(1996) de Engel et al, (1995), Ritson and Hutchins (1995) e Correia et al (2012).  

Preferências baseadas no preço, como as encontradas para a escolha do local 

de compra ou do produto local, por ser mais barato, ocorrem por a escolha do 

consumidor ser feita dentro da sua capacidade orçamental, definida esta pelo 
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preço do produto e o nível de rendimento familiar (Alvensleben, 1997). Mesmo 

quando os consumidores conseguem avaliar a qualidade dos produtos tomate ou 

beringela o critério preço isoladamente ou  combinado com o critério qualidade, 

é o determinante da preferência e consumo das frutas e vegetais à semelhança 

dos resultados encontrados por Keller (2003) e outros autores, (Irala-Estevez et 

al, 2000; Kamphuis et. Al, 2006; Burr et. al (2007), Darmon e Drewnowski, 

2008).   

Os resultados de Neutzling et al. (2009) e Estaquio et al. (2008) vão de 

encontro aos obtidos na pesquisa, com maior frequência e preferências de 

compra e consumo de frutas e legumes entre as mulheres, em indivíduos mais 

velhos e com maior nível socioeconómico. Tal poderá ocorrer por as mulheres 

serem as principais agentes da compra e também por valorizarem mais a cor e o 

aspecto dos vegetais. 

Especificamente no caso de Timor Leste os resultados encontrados embora 

aplicados a produtos distintos, são similares aos obtidos por Correia et al (2012) 

sobre a preferência na compra de vegetais em Díli e Baucau, nomeadamente, a 

sensibilidade ao preço e/ou a selecção de um critério combinado de preço e 

qualidade na escolha de vegetais. Qualidade associada a frescura, ausência de 

danos e de doenças, sabor, e ser orgânico. Idênticos resultados ao estudo de 

Correia et al (2012) foram também encontrados para a preferência de compra de 

produtos locais e nos mercados locais, por serem mais baratos, frescos, 

orgânicos e estarem disponíveis. 

 

 

5. Conclusões 

 

A informação recolhida permite tirar algumas conclusões interessantes, 

sobretudo atendendo a que não existem muitos estudos académicos e científicos 

em torno do comportamento do consumidor, desenvolvidos em Timor-Leste, 

para além do realizado por Correia (2012). 

A primeira conclusão a retirar é que, apesar de comprar tomate e beringela 

com frequência, o consumidor inquirido em Díli, Timor-Leste, ainda baseia 

muito a sua escolha e compra no critério preço ou numa combinação deste com 

o critério qualidade sendo esta última percebida de diferentes formas pelos 

consumidores. A maioria dos respondentes compradores de tomate e de 

beringela tem nacionalidade timorense, é do género feminino, divide a sua 

ocupação entre o sector público e privado, tem menos do que 30 anos, sendo a 

idade média dos consumidores de tomate de 32 anos e de beringela 30 anos, um 

agregado familiar, em média, de 7 elementos e um rendimento familiar inferior a 

500 USD.  

Quanto a conhecer a preferência dos consumidores pelos locais de compra 

de tomate e beringela, nomeadamente, mercado local e supermercados, 

identificando as principais diferenças na distribuição dos consumidores por local 
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de compra, os resultados evidenciam que, a maioria dos respondentes efectua a 

compra de tomate e de beringela sobretudo no mercado local ou, em simultâneo 

no mercado local e nos supermercados. Poucos compradores de tomate têm 

preferência pela compra apenas no supermercado. Na deslocação aos mercados 

locais, os entrevistados têm como primeira escolha o mercado em frente ao 

supermercado Lita, a que se seguem, por ordem decrescente de importância o 

mercado de Haliraran e o mercado em frente ao supermercado Leader. Dos que 

vão ao supermercado, domina a preferência pelo Kmanek perto do ANZ, 

seguido do Dili Mart e do Kmanek no Timor Plaza. As principais razões 

apontadas para as escolhas dos mercados locais, idênticas na compra de tomate e 

de beringela, são o ser barato, ter boa qualidade e estar perto de casa, sendo a 

frequência das deslocações dominada pelas idas mais que uma vez por semana e 

as unidades adquiridas os molhos (sacos quando das compras no supermercado). 

Comparando ambos os locais de compra, a maioria dos respondentes 

compradores de tomate e beringela acha que os mercados tradicionais são mais 

baratos ou de igual preço aos supermercados, tendo, para os consumidores de 

tomate, uma qualidade igual ou ligeiramente superior. 

No que se refere aos atributos preferidos pelos consumidores e os motivos 

da compra de tomate e beringela em Díli - é de evidenciar que a grande maioria 

dos entrevistados utiliza o tomate e a beringela para consumo doméstico, 

consumindo-os sobretudo em salada, molhos ou culinária. No que respeita às 

preferências dos consumidores e motivos de compra de tomate e beringela estes 

são variáveis. No caso do tomate, vão sobretudo para os atributos forma por ser 

redonda, ter boa apresentação e pelo sabor, para o tamanho grande por produzir 

muitos pedaços, pela frescura, cor vermelha e maturação média para aumentar o 

tempo de conservação. Na beringela os atributos preferidos na compra, são, por 

ordem decrescente de preferência, a frescura por razões de saúde e sanitárias, a 

ausências de danos de doença e de danos físicos associados a motivos de menor 

facilidade em apodrecer, sendo a cor considerada menos importante. No acto de 

compra, algumas características relacionadas com os produtos tomate e 

beringela e o mercado, como o preço, a qualidade, o sabor, a higiene e a origem 

do país são consideradas importantes ou muito importantes para os 

consumidores, com realce para o preço, origem e higiene.  

A comparação das preferências dos consumidores pelos produtos locais e 

nacionais e os importados, identificando as suas principais diferenças, permite 

concluir o seguinte: 

 Preferência pelo tomate nacional em vez do importado por ser fresco, 

barato e orgânico. 

 Compra de beringela nacional por ser a única disponível nos mercados.  

 Facilidade de encontrar os produtos tomate e beringela locais nos 

mercados, excepto na época das chuvas, em que podem escassear. 
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 Elevado nível de satisfação com o consumo de tomate nacional e 

satisfatório com o consumo de beringela, produtos que são 

considerados muito bons e bons.  

 

Dentro dos factores que influenciam e diferenciam as preferências dos 

consumidores de tomate e beringela, o rendimento familiar é um deles, sendo 

que os respondentes com mais baixos rendimentos têm tendência a escolher os 

mercados locais enquanto os respondentes com rendimentos mais altos 

escolhem mais os supermercados. Os respondentes que compram nos mercados 

locais compram essencialmente as beringelas em molhos enquanto os que 

escolhem os supermercados o fazem em sacos. Na comparação dos preços entre 

os dois tipos de mercados é de evidenciar que uma parte dos respondentes que 

compram nos supermercados os acham mais baratos que os mercados locais, não 

havendo ninguém que compre nos mercados locais que considere os 

supermercados mais baratos. Relativamente às razões de escolha do mercado, 

sobressaem como diferenciadoras a limpeza- muito importante para quem 

compra no supermercado, e a proximidade de casa - muito relevante para quem 

compra nos mercados locais. No que diz respeito às características específicas 

do tomate e das beringelas sobressaem duas delas, a maturação e a cor, os 

consumidores que compram nos supermercados tendem a escolher produtos 

menos maduros e com cor predominante. No acto de compra verifica-se que, 

para os consumidores que compram nos mercados locais, a qualidade é muito 

mais importante do que para os consumidores que compram nos supermercados. 

Finalmente são as seguintes as recomendações aos decisores políticos, aos 

produtores e aos consumidores de tomate e de beringela que podem melhorar as 

transacções e criar valor para todos os intervenientes: 

 

 Para os produtores – a importância de, para cada situação e em cada 

mercado, obter a informação crítica para conhecer e prever o 

comportamento do consumidor e integrá-lo no desenvolvimento de 

planos e estratégias de marketing. Assim, os produtores de vegetais de 

qualidade que ficam mais conhecedores das preferências dos 

consumidores e locais de compra e podem formular ou ajustar as suas 

estratégias de marketing e, desta forma, conseguir maiores proveitos.  

 Para os decisores políticos - por o estudo proporcionar informação que 

pode vir a suportar acções de apoio aos produtores e à produção de 

vegetais de qualidade preferidos pelos consumidores assim como, a 

criação de uma instituição de apoio e defesa do consumidor e de 

certificação e garantia de qualidade dos alimentos. 

 Para os consumidores, elementos fundamentais que determinam a 

procura de alimentos, perceberem as razões das suas escolhas e 

preferências alimentares assim como as respectivas influências culturais 

e sociais e o seu impacto. 
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Resumo 
O presente artigo tem como objectivo apresentar os desafios da educação 

timorense que se encontra na sociedade timoriana. Necessita, então, um sistema 

da educação alternativa, educação com a natureza de política no sentido dar 

soluções científicas e colectivas a situação que se verifica no sector da educação 

de Timor-Leste 

Palavras-chaves: educação, sociedade timorense and Timor-Leste 

 

 

Resumo/Abstratu 
 

Artigu ida ne‟e iha objektivu ida katak atu apresenta desafios edukasaun nebeé 

mak mosu iha sociedade timor-aon nia let. Nesesita, entaun, sistema edukasaun 

alternativu ida, edukasaun hó natureza política nebeé fó solusaun sientífiku e 

kolektiva ba situasaun nebé verifika iha sector edukativu Timor-Leste actual.  

Liafuan-Xavé: Edukasaun, sociedade timor-oan nó Timor-Leste 

 

 

Abstract 
This paper aims to present the challenges of Timorese education meeting in 

timoriana society. Need, then, a system of alternative education, education 

policy with nature in order to give scientific and legal solutions to the situation 

that exists in the education sector in Timor-Leste 

Keywords: Education, Timorese society anda East Timor 
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Pequena e Complexo: Os desafios da educação timoriana 
 

 

 

 

É necessário humanizar os indivíduos para desenvolver a ciência, a 

educação e para solucionar os problemas das sociedades. Mas, se o caso, o 

próprio sistema da educação não está compatível com a realidade, então, como é 

que soluciona o tal problema?  

O desafio da educação que se encontra em Timor não é apenas pelo seu 

posicionamento interno e global, mas também pela disposição mental e 

pedagógica. A educação é um elemento necessário para transformar as 

dimensões culturais da nossa sociedade mais dinâmica.  

No início da luta pela independência, nomeadamente nos anos de 1974 e 

1975, foram identificados as questões como a portuguenizacão dos timorenses 

através a imposição da estrutura política e social, política linguística, ensino-

geográfico, da história. Tais questões são educação estratégicas a favor do 

regime colonial, daí que Paulo Freire define a educação como um instrumento 

de opressão. Estes problemas estão associados autenticamente com o estatuto 

político do povo de Timor, como um povo roubado, massacrado e colonizado, 

que ainda hoje não estão totalmente livres.  

É necessário estabelecer um sistema da educação alternativa, educação com 

uma política de procurar soluções científicas e colectivas no sentido de 

responder a situação precária da educação em Timor-Leste. O objectivo da 

educação é para transformar os indivíduos para seres homens novos, 

revolucionários e respeitam os princípios éticos da humanidade. Assumindo o 

papel de responsabilidade pessoal e social, cuja função é valorizar as pessoas 

libertadas, dignificando a sua obra e dando a importância da unidade nacional 

como elemento chave da construção do sistema educativo. Ser pessoa nova e 

revolucionária é acto de afirmar a sua identidade pessoal na comunidade e 

combate as raízes da opressão do homem pelo homem, contra a ignorância do 

seu isolamento geográfico e político. 

Após de consolidação do movimento estudantil chamado UNETIM (União 

Nacional dos Estudantes de Timor) em Janeiro de 1975, os estudantes e a 

FRETILIN iniciaram uma marcha de combate o analfabetismo e 

consciencializar os timorenses para defenderem os seus direitos com dignidade. 

Esta acção foi inspirada nas teorias de classe social, tais como de clase (sucidia 
clase) de Amilcar Cabral, fila ba knua de Mao Tse-tung e consciencialização 

dos oprimidos de Paulo Freie, incluindo a determinação dos nossos antecipados.  

Ao longo do período da luta, a educação e as medidas científicas como tal 

discussões e debates são “armas políticas”, ou seja, força popular e política que 

afastaram o regime militar Suharto através do referendo de 1999. É uma 

referência que historicamente vai sobreviver na vida quotidiana dos timorenses. 
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Assim, a educação da massa ou educação popular que culmina a natureza da 

nossa história da educação actual estava ligada a opressão do regime da 

Indonésia, mas isso era passado que precisa de ser esquecido. O que surge agora 

é outra forma da educação com sua complexidade própria. A intervenção da 

ONU e a globalização das culturas distantes e diversas, a imposição de outro 

sistema político, mobilização das pessoas, e contactos económicos e importação 

das matérias indústrias químicas são enormes, que transformam o nosso 

contexto social isolado ao global. Na verdade, o Geroge Aditjondro Rai Lakan, 

argumentou que em 2001, depois de saída da Indonésia, o Timor começo a 

integrar-se ao capitalismo global. A presença do membro ONU é um dos 

exemplos de free movements of peoples. No contexto global, existem relações 

fraternais entre nações e também os correntes de relação, entre forças e 

estabelecimentos do sistema político dominante, económico e cultural, e 

científicos poderosos, noutra parte, e os subordinados e periferia nas outras 

partes, que influenciam também o nosso pensamento. As nossas preocupações 

diários como um país pequeno, e ainda em face da luta constante em todos os 

aspectos da vida sociedade e Estado. Nestes contextos, surgiam uma forca 

dominante que eleva a qualidade da educação em Timor-leste, tal força é os 

próprios professores. 

Livres circulações dos produtos industriais e a transferência da cultura local 

ao mercado liberal devem ser combatidas com a política de controlo da fronteira 

terrestre e marítima. Interessantemente, os timorenses podem obter o bilhete de 

identificação como português, cujo objectivo é para facilitar a sua deslocação 

aos países europeus (Irlanda, Holanda, Inglaterra e etc) em busca a “vida 

melhor” ou do emprego. A migração dos timorenses a procura de mão de obras 

baratas vão ser uma das soluções mais fácil para corresponder o aumento dos 

desempregos, que no fim vão sustentar a continuidade desta condição quasy 

escravidão, e dependência à migração.  

O sistema da educação adulta dos timorenses tem um objectivo próprio, isto 

é, para facilitar o processo de migração do trabalhares timorenses. O Governo de 

Timor-Leste desenvolve o sistema da educação adulta para dar o treinamento 

aos jovens em vários serviços técnicos e a língua Coreano, no sentido de enviá-

los para serem trabalhadores operários na Corrêa do Sul. Quatro anos passados, 

o Governo Australiano rejeitou o pedido do PM Xanana Gusmão, para receber 

os trabalhadores timorenses, sendo assim está sempre na agenda de discussão de 

dois governos. Estas situações também posicionam a natureza de formação dos 

adultos e, que de tal maneira, eles vão não simplesmente como trabalhadores de 

mão-de-obra barata, mas com alguns conhecimentos básicos para a sua 

sustentabilidade intelectual. 

Em contraste com a mobilização dos timorenses para diáspora, Timor-Leste 

está recebendo os chineses, os filipinos, indonésios e indianos que são pessoas, 

de algum modo, incapacitados para se desenvovem em Timor-Leste. 

Incapacitados porque chegam a Timor só para abrir o restaurante, alfaite e lojas 
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com produtos inqualificados.  

Encontra-se actualmente as divergências de ideias nos jornais e na 

sociedade, sendo assim precisa-se conjugar todas as ideias divergentes para ter 

uma noção de universalidade das ideias. Entretanto, a universidade é um dos 

caminhos para conjugar tais ideias divergentes, e por isso, é necessário 

desenvolver um debate científico para fazer um balanço entre forcas políticas e 

culturais com factos e conclusões cientificamente elaboradas. 

Outros desafios da educação são as demandas demográficas Malthusiana, o 

aumento exponencial da população jovens de timor. De facto, a estimativa de 

graduados do ensino secundário é de 14,000 estudantes por ano. A Universidade 

Nacional Timor Lorosae (UNTL) acomodou mais ou menos 3,000 estudantes 

cada ano lectivo. Alguns dos 11,000 dos estudantes foram acomodados nas 

Universidades privadas ou não continuam os seus estudos no ensino superior. A 

excepção da Universidade Continental (UNITAL), as Universidade privadas 

como Dili Institute of Technology, Universidade da Paz, e a Universidade de 

Dili, e Insttitute of Business, são muito caros para os estudantes provenientes 

das áreas remotas de Timor-Leste, onde os pais deles sobrevivem na economia 

subsistência, isto é, viver na pobreza absoluta (menos de US$1/dia).  

Estes estudantes precisam mais de um dólar por dia para sobreviver com as 

famílias adaptadas que vivem nas áreas urbanas de Díli. Noutra parte e ainda na 

mesma cidade, as Novas Famílias Ricas (NFR) podem viver em luxo, onde as 

pessoas não pensam sobre o dia seguinte deles, como é vão comer, mas pensam 

sobre como podem e devem guardar e gastar o dinheiro.  

Os desafios da nossa educação são combinações de causas políticas 

estruturais, culturais e a natureza de gestão e pedagógica. Obviamente que as 

soluções são combinações dos mesmos aspectos, mas são imediatos. No OGE 

2014, o Governo apresentou um novo pensamento, o crescimento económico 

inclusive como aproximação alternativa, com a garantia de influenciar desta 

nova perspectiva que inclui a saúde e a segurança como estratégias prioritárias 

do estado. O sector agricultura não é prioridade, e educação adulta para o 

camponês também um componente muito importante para a validação do dos 

princípios éticos da sociedade timorense  

Se a próprio UNTL e o ensino superior estão em progressão com a mesma 

capacidade, se o sistema da educação contínua a enfrentar a mesma redundância 

na implementação política linguística, se a sociedade não ter capacidade para 

abordar a questão dos graduados que praticamente com baixas qualidades e cada 

vez irrelevantes iremos enfrentar alta magnitude e alta gravidade dos conflitos 

sócias. Se podemos desenvolver plataforma de parceria entre Universidades 

Timorenses com a UNTL e entre o UNTL e os Ministérios, talvez será uma 

alternativa para melhorar a qualidade de ensino em Timor-Leste. 
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As coisas exteriores ao homem somente seriam conhecidas 

quando a razão as representasse intelectualmente. Tudo o que 

pode ser conhecido deve poder ser representado por um 

conceito ou uma idéia clara, demonstrável e necessária. A 

natureza, a sociedade e a política poderiam ser inteiramente 

conhecidas, então, porque são racionais em si mesmas e, 

portanto, propensas a serem representadas pelo intelecto 

(Bruno Pinto de Albuquerque. 2007. As relações entre o homem 

e a natureza e a crise sócio-ambiental, Rio de Janeiro, p.47). 


