
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIMAR FRANÇA DOS SANTOS SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA 

SITUAÇÃO PLURILÍNGUE CONCORRENCIAL NO TIMOR-LESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 

2017





 
 

LUCIMAR FRANÇA DOS SANTOS SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA 

SITUAÇÃO PLURILÍNGUE CONCORRENCIAL NO TIMOR-LESTE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da 
Universidade Federal de Goiás, para a obtenção 
do título de Mestre em Estudos Linguísticos. 
 
Área de concentração: Linguagem, Sociedade e 
Cultura. 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tânia Ferreira Rezende. 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 

2017



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do 
Program<;~ de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

França dos Santos Souza, Lucimar 
As representações sociais da Língua Portuguesa em uma situação 

plurilingue concorrencial no Ti mor-Leste [manuscrito] I Lucimar França 
dos Santos Souza.- 2017. 

xii, 135 f.: il. 

Orientador: Prol. Tânia Ferreira Rezende. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Letras (FL), Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguistica, Goiânia, 2017. 

Bibliografia. Anexos. Apêndice. 
Inclui siglas, mapas, fotografias, tabelas. 

1. Língua Portuguesa. 2. Tetun. 3. Timor-Leste. 4. Plurilinguismo. 
5. Política Linguistica. I. Ferreira Rezende, Tânia, orient. 11. Titulo. 

CDU 81 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Luiz Gonzaga e Maria Eleodônia (in 

memorian), meus primeiros professores. 

 

Ao meu sogro, Manuel Luiz (in memorian), um grande amigo, um 

pai. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À professora Lucielena Mendonça de Lima, pelo que aprendi sobre a relação 

pesquisa-pesquisador, pelo respeito, pela centralidade, pela imensa satisfação de ter 

sido aluna! 

 

À professora Mônica Veloso Borges, pelas aulas maravilhosas num clima tão 

afetuoso! 

 

À professora Rosane Rocha Pessoa, pela prática do diálogo, pelo carinho! 

Suas aulas agregaram muito valor à minha prática de ensino de Português como 

segunda língua.  

 

À professora Tânia Ferreira Rezende, pelas interessantes discussões 

promovidas nas aulas das duas disciplinas cursadas durante a fase curricular. Aprendi 

muito! 

 

Aos professores leste-timorenses que aceitaram o convite para participar dessa 

pesquisa. Aprendi muito com vocês, com suas histórias, com seu país! Muito obrigada 

pela mudança que vocês proporcionaram à minha vida! 

 

A Nunes Xavier da Silva e Valdilene Elisa da Silva, pela demonstração de 

carinho e pelas palavras motivadoras em momentos muito difíceis! 

 

À querida Susana dos Santos Nogueira, pelo incentivo, apoio e carinho! 

 

À professora e amiga Fátima Suely Ribeiro Cunha, pelo apoio, crítica e escuta 

em momentos de muita dificuldade. 

 

À querida professora Daniela Aparecida Camolesi, pela grande amizade, pelo 

incentivo e pela constante disponibilidade em contribuir com a realização desse 

trabalho. 

 



 
 

À querida amiga Rita de Acácia Correa Nicolau, pela grande amizade e parceria 

profissional! 

 

A todas/os que tornaram esse trabalho possível por meio de suas valiosas 

contribuições!  

 



 
 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

A Deus!  

 

Ao querido povo leste-timorense pela acolhida e pela oportunidade de aprender 

tanto! 

 

A todas as pessoas que me ensinaram a amar Timor! 

 

Ao professor e amigo Doutor João Bernardo Filho, pelo incentivo!  

 

À querida professora Drª Eliane Marquez da Fonseca Ferrnandes, pelo carinho 

e receptividade, pelas aulas maravilhosas, pela valorização à experiência de cada um! 

 

Às professoras Drªs Lucielena Mendonça de Lima e Rosane Rocha Pessoa, 

pelas tão valiosas contribuições a esse trabalho, durante o Exame de Qualificação! 

 

À professora Drª Tânia Ferreira Rezende, pela orientação firme e segura, que 

possibilitou a realização desse estudo! Aprendi muito por meio de seus comentários 

instigantes, perspicazes e desafiadores! Eu teria aprendido muito mais, se não fossem 

certas limitações! Muito obrigada, Profª! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“[...] não quero morrer num só lugar 

Não posso acabar todo inteiro num único lugar 

Já tenho os sítios onde irei morrer, 

 um bocadinho em cada um.”  

(Mia Couto). 



 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho, objetivou-se pesquisar de que forma a Língua Portuguesa (LP) é 
representada em Timor-Leste, considerando o contexto plurilíngue, no qual está 
inserida. Decidiu-se pela realização de um estudo de caso produzido em uma 
situação etnográfica. Nessa perspectiva, a pesquisa envolveu 17 professores leste-
timorenses, cuja formação básica deu-se no período da dominação indonésia. O 
problema da pesquisa são as representações sociais da LP no imaginário leste-
timorense. Por meio de observações, questionário e entrevistas, fundamentados em 
Gil (1999) e Marconi e Lakatos (1990), buscou-se analisar as percepções dos 
sujeitos em relação à oficialização da LP em Timor-Leste, como também a dinâmica 
dessa língua em contato com as línguas locais, entre essas, o Tetun que possui o 
estatuto de língua nacional e, também, língua oficial. O estudo está baseado nos 
pressupostos de Calvet (2002, 2007), no que se refere à análise de políticas 
linguísticas (PL), em nível governamental e, considerando o Artigo 13º, item 1, da 
Constituição (C-RDTL/2002), o Parecer nº 14 da Lei de Bases e Educação (LBE/2008) 
e o Decreto nº 23 da Comissão da Função pública (CFP/2009), cujos textos 
consagram a LP como oficial, de instrução e da função pública, respectivamente. O 
Artigo 13º inclui, também, no item 2, a valorização da língua nacional e das línguas 
locais. Diante disso, perguntamo-nos: quais são as representações da LP no 
imaginário leste-timorense? Os resultados alcançados mostram que os professores 
estão dispostos a aceitar a reinserção da LP com base no seu estatuto oficial recente 
e almejam um planejamento linguístico adequado às reais necessidades do processo 
de reconstrução do Estado leste-timorense. Espera-se que os questionamentos 
levantados ampliem as discussões já existentes sobre o tema e revelem ainda outros 
aspectos importantes sobre a gestão de língua (s) em contextos sociolinguisticamente 
complexos, como o é o Estado leste-timorense. Com base em material empírico, 
afirma-se que o Estado leste-timorense possui gestão soberana sobre o estatuto das 
línguas.  
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Tetun. Timor-Leste. Plurilinguismo. Política 
Linguística. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to investigate how the Portuguese Language (LP) is 
represented in East-Timor, considering the plurilingual context in which it is inserted. It 
was set up to develop a case study produced in an ethnographic situation. From this 
perspective, the research involved 17 East Timorese teachers, whose basic formation 
occurred in the period of Indonesian domination. The research problems are the social 
representations of LP in East Timorese imagery. By means of note taking, interviews, 
narratives, questionnaires and interviews, based on Gil (1999), and on Marconi & 
Lakatos (1990), we analyzed the subjects' perceptions regarding to the officialisation 
of LP in East Timor. We also analyzed the language dynamics in contact with the local 
languages, specially the Tetun that has the status of national and also official language. 
The study is linked to the Sociolinguistics field, based on Calvet (2002, 2007) 
assumptions, regarding to the analysis of Linguistic Policies (PL) at the governmental 
level. Considering the Timorese Constitution (C-RDTL / 2002), Article 13, item 1, 
Decree no. 14 of the Bases and Education Law (LBE / 2008) and Decree No. 23 of the 
Civil Service Commission (CFP / 2009), these texts consecrate LP as official language, 
used for the standard education and civil service, respectively. Article 13 also includes, 
in item 2, the national language and local languages valorization. In this view, we may 
ask: what are the LP representations in the East Timorese imaginary? The results 
show that teachers are willing to accept the reinsertion of LP based on their recent 
official status and long for a linguistic planning, suitable to the real needs of the East 
Timorese State reconstruction process. We hope that the raised questions may 
broaden the already existing discussions on the subject and may reveal other 
important aspects about the management of languages in sociolinguistically complex 
contexts, such as the East Timorese State. Based on empirical material, we affirm that 
the East Timorese State has sovereign management over the status of languages. 
 

Keywords: Portuguese Language. Tetun. Timor-Leste. Plurilingualism. Linguistic 
Policy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REZUMU 

 

Serbisu ida ne’e ho ninia objetivu atu peskiza kona ba oinsa forma lia Portugés nia 
saseluk iha Timor-Leste, konsidera nudar dalen barak, iha neebe hamutuk hela. Ho 
perspektiva ne’e, ami peskiza liu husi maknorin sira Timoroan lorosa´e ne´ebe ninia 
formasaun dahuluk iha tempu okupasaun indonésia nian. Problema husi peskiza 
nee, konhese no hatene ona kona ba saseluk dalen Portugés nian iha Timoroan 
lorosa’e nia hanoin. Husi meiu observasaun sira haktuir kestionariu no dada lian, 
hatudu prova husi Gil (1999) ho Marconi no tan Lakatos (1990), objetivos sira fo 
foku kona ba analisa persepsaun sujeito sira nian neebe iha relasaun, ba 
ofisilizasaun dalen portuges nian iha Timor-Leste. Nu´udar mos dinamika dalen nee 
nian, neebe iha kontaktu ho dalen lokal sira husi sira mak tetun, nuudar dalen 
Nacional, no mos dalen ofisial. Estudo hatutan ba kampu Socialinguística nian, ho 
base presupostos husi Calvet (2002, 2007) ne´ebe refere ba analise politicas 
linguisticas nian (PL), iha nível govermental no konsidera iha artigo13°, item 1, 
constituição Federal (CF-RDTL/2002) no hatudu iha n° 14 iha lei base no edukasaun 
nian (LBE/2008) no iha Decreto n° 23 komisaun funsaun publika (CFP/2009) ne´ebe 
mak testu sira konsagra dalen portugés nu´udar ofisial, tuir ordem instrusaun no 
funsaun públika nian. Iha artigo 13°, item 2, defende mos fo valor ba dalen Nacional 
no dalen local sira. Hodi nune´e husu mai ita katak: sá los mak sai saseluk dalen 
portuges iha timoroan lorosa´e sira nia hanoin? Husi rezultadu ne´ebe ami hetan 
hatudu mai ami katak professor sira ne´ebe prepara hela hodi aseita atu kolokasaun 
fila fali dalen portugés nian ho base estatuto ofisial agora da-daun nian, hakarak 
planejamento lingüístico ne´ebe adekuadu ba necesidade real sira kona ba 
prosessu harí fila fali Estadu timoroan lorosa´e nian. Ami hein katak mahusuk sira 
ne´ebe ami foti bele fo contribuisaun no habelar diskusaun sira ne´ebe iha ona kona 
ba tema no sei hatudu aspeitu importante sira seluk kona ba jestaun dalen sira nian 
ho kontektu sociolinguiticamente komplesu nian mak estadu timoroan lorosa´e nian. 
Husi rezultado sira nebe ami hetan, hatete mai ita katak estadu timoroan lorosa´e 
nian bele usa gestaun soberana kona ba estatuto dalen sira nian. 
 
Liafuan-xavi: Dalen Portugés. Timor- Lorosa´e. Dalen barak. Tetun. Politika 
linguística. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento é fruto de distintas civilizações e está presente na vida das 

pessoas. A ele, damos visibilidade, para que tudo possa ser contado e recontado, 

perpassando pelas gerações. Toda experiência relatada implica não somente 

enumerar fatos, acontecimentos e produção, mas, sobretudo, refletir sobre o processo 

de como se deram algumas ocorrências, por vezes, desafiadoras, surpreendentes e 

muito significativas. São memórias que permanecem vivas, muito bem guardadas.  

Assim foi a oportunidade de imersão na realidade de Timor-Leste ou Timor 

Lorosa’e1, uma bela ilha localizada na parte sudoeste do continente asiático, entre a 

Indonésia e a Austrália. O nome oficial do país é República Democrática de Timor-

Leste (RDTL) e é governado sob o sistema parlamentar presidencialista. De acordo 

com o artigo 74 da Constituição (C-RDTL/2002), o Presidente da República é o chefe 

de Estado, eleito por meio de votação direta, e o Primeiro-Ministro é o chefe de 

Governo, eleito pelo partido majoritário de representantes no Parlamento Nacional. 

Eu cheguei em Timor-Leste, pela primeira vez, em junho de 2005, para participar 

do “Projeto Mãos Abertas – Voluntariado em Timor-Leste”, resultado de uma parceria 

entre o Instituto Marista da Austrália e do Brasil e a Diocese de Baucau, a segunda 

maior cidade de Timor-Leste. Durante a preparação da viagem, foi surpreendente 

conhecer a história leste-timorense por meio de leitura, filme e pessoas. O objetivo da 

minha ida a Timor-Leste era ensinar LP no Instituto Católico para Formação de 

Professores (ICFP), em Baucau. Apesar da longa distância geográfica e do período 

de dois anos consecutivos em que eu deveria permanecer em Timor, fiquei 

entusiasmada com a ideia e a expectativa de novas descobertas. Para Huberman 

(1995), a descoberta justifica o entusiasmo inicial, o desejo da experimentação, a 

expectativa. 

Além da convivência, de modo geral, houve um tempo em que me dediquei a 

atividades docentes, o que exigiu, de mim, cuidadosa atenção, sobretudo às 

diferenças culturais. Foi quase uma década de ensino de Língua Portuguesa (LP) 

para professores em exercício, futuros professores, funcionários da administração 

                                                
1  A palavra lorosa’e (do Tetun) equivale à expressão “Sol Nascente” em português. A denominação 

Timor-Leste é o nome dado para designar a República Democrática de Timor-Leste. No contexto 
local, a população refere-se ao seu país como Timor Lorosa’e. No tempo da colonização portuguesa 
chamava-se Colônia Timor Portugal e no período da invasão indonésia denominava-se Província 
Timor-Timur (Timur, palavra da língua indonésia=ilha). 
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pública e jovens adultos em preparação para programas de bolsa de estudo em 

países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Isso foi possível, 

primeiramente, devido a um projeto de voluntariado de uma instituição religiosa e, em 

seguida, do acordo de cooperação estabelecido entre os governos do Brasil e de 

Timor-Leste, por meio do decreto nº 5.346, de 19 de janeiro de 2005. O foco desse 

acordo é a área da educação, priorizando, dessa forma, uma cultura de integração de 

modo a tornar cada vez mais firmes os laços que unem Timor-Leste e o Brasil, bem 

como a promoção de políticas de formação de recursos humanos, visando à melhoria 

da qualidade da educação em Timor-Leste. O texto do referido acordo destaca “a 

formação e o aperfeiçoamento de docentes, pesquisadores, administradores 

educacionais, técnicos e outros especialistas em todos os níveis e modalidades de 

ensino”. O acordo dispõe, dentre outras ações, dar contribuição ao ensino da Língua 

Portuguesa, uma das línguas oficiais de Timor, conforme o Artigo 13 da Constituição 

Federal da RDTL-República Democrática de Timor-Leste. Foram iniciativas criadas 

para reduzir o trauma pós-guerra (2002), uma vez que, nesse período, os educadores 

indonésios já haviam se retirado.  

Os estudantes do ICFP são jovens oriundos de todos os municípios de Timor-

Leste. Eles estudam e vivem em Baucau, segunda maior cidade do país, durante três 

anos. O ICFP começou suas atividades em 2002, quando Timor-Leste teve sua 

independência restaurada, após 24 anos sob o regime da Indonésia. Com a saída do 

país opressor, Timor-Leste teve uma significativa redução do número de professores 

na formação básica e superior. A ideia da criação do ICFP surgiu da necessidade de 

atender à demanda de professores na educação primária do país, sendo que o mesmo 

comporta uma média anual de 150 estudantes. Nesse Instituto, eu ministrei as 

disciplinas Língua Portuguesa e Letramento com foco na aquisição da leitura e da 

escrita. O início desse trabalho foi muito difícil porque eu planejava as aulas em LP, 

mas os estudantes, jovens nascidos durante o período da invasão indonésia e 

alfabetizados em indonésio, não dominavam as habilidades básicas de LP. Antes de 

chegar a Timor, eu havia sido informada de que Português e Tetun2 eram as línguas 

frequentes; no entanto, logo percebi que havia outras línguas no cotidiano e, 

raramente, a LP. Isso pode ser exemplificado pelo movimento diário das microletes, 

                                                
2  A palavra Tetun tem acento paroxítono. Essa é a grafia utilizada pelo Instituto Nacional de 

Línguística (INL) de Timor-Leste. 
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um tipo de transporte coletivo comum na capital, no qual as pessoas costumam falar 

diferentes línguas.  

Assim descobri que, embora Timor-Leste seja um país lusófono e a LP uma de 

suas línguas oficiais, aqueles jovens estudantes não faziam parte da comunidade 

linguística de LP do país. Também descobri que havia uma língua diferente para cada 

município e que os estudantes do ICFP falavam várias línguas. Alguns jovens 

possuíam conhecimentos bem básicos de Português. A comunicação entre eles era 

por meio do Tetun, a língua nacional, ou da língua indonésia. Entretanto, com a 

oficialização da LP em 2002, os professores leste-timorenses passaram a precisar 

também dessa língua para exercerem sua profissão. Vi, naquela situação algo 

verdadeiramente novo, que se colocou diante de mim como um grande desafio. 

A dificuldade de comunicação no convívio com aqueles jovens, associada ao 

desejo de conhecê-los melhor, despertou em mim o interesse em aprender alguns 

conhecimentos básicos do Tetun. Para Calvet (2002), essa é uma ocorrência comum 

nos espaços plurilinguísticos, visto que, quando um falante está imerso em uma 

comunidade de muitas línguas, as quais ele não conhece, para permanecer no grupo, 

ele se vale de uma língua veicular. Naquele momento me pareceu a única 

possibilidade de interagir com aquelas pessoas. Assim, o Tetun foi um auxílio 

importante, tanto nas aulas de LP quanto na minha inserção, de forma espontânea, 

na comunidade de Baucau, na perspectiva de facilitar a interlocução. 

De outubro de 2009 a dezembro de 2010, voltei a Timor-Leste, pela segunda 

vez, por meio do Programa de Qualificação em Língua Portuguesa (PQLP), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), como 

parte do acordo de cooperação técnica entre o Brasil e Timor-Leste. O PQLP tinha 

quatro subprogramas voltados à didática e à metodologia em LP para professores em 

exercício (PROCAPES), planejamento de atividades de formação profissional para 

educadores (PROFEP), pós-graduação em LP (POSGRAD) e ensino de Língua 

Portuguesa Instrumental (ELPI) para professores em exercício, candidatos em 

preparação para estudar no Brasil e profissionais técnicos do ministério da educação. 

Fui selecionada para participar do ELPI e, nesse subprograma, tive a oportunidade de 

conhecer mais as dificuldades enfrentadas pelos jovens estudantes e profissionais 

leste-timorenses do período pós-2002, para atenderem às políticas de reimplantação 

da LP em Timor-Leste. 



19 
 

De janeiro a dezembro de 2011, dessa vez por meio da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), eu comecei a ensinar LP nos ministérios e nas empresas públicas 

de Timor-Leste, por exemplo, no Ministério da Agricultura e Pescas (MAP), na Direção 

Nacional Quarentena e Biossegurança (DNQB) e no Instituto de Formação de 

Profissionais da Educação (INFORDEPE). Os participantes eram funcionários 

públicos graduados nas áreas administrativa, contábil e econômica. Eles estudavam 

a LP para cumprir uma das exigências do decreto 23 do estatuto da Comissão da 

Função Pública (CFP), cuja determinação requer a documentação de cada instituição 

governamental produzida nas línguas oficiais Português e Tetun. Foi mais uma 

oportunidade para conhecer a complexidade da situação sociolinguística de Timor-

Leste. 

Em 2012, as atividades de ensino de LP nas instituições governamentais 

passaram a fazer parte do PQLP, integrando-se ao ELPI. No entanto, houve algumas 

mudanças em meu papel, visto que a minha participação nesse subprograma se 

voltou para visitas a escolas a fim de observar o ensino de LP e, em seguida, planejar 

e ministrar atividades de formação pedagógica em LP. Minha imersão foi inteira, total. 

Eu fazia todo o possível para aproveitar todas as oportunidades de interação com os 

professores leste-timorenses. Percebi que suas alegrias e suas inquietações eram 

muito importantes para o planejamento de meu trabalho. Isso resultou em valorosas 

reflexões, ocorridas em clima de alteridade, condição importante para que a interação 

cumpra o seu papel. Conforme Bakhtin (1992), a alteridade define o ser humano 

através da relação indispensável com o outro, pois é no diálogo das diferenças que o 

homem se descobre como sujeito e descobre o outro com relação a aspectos étnicos 

e culturais. O exercício da alteridade é complexo, mas necessário, se se deseja 

realmente entender a dinâmica do outro e, a partir disso, ajustar-se a ele. 

Em junho de 2013, fui convidada pelo Ministério da Educação de Timor-Leste 

(ME-RDTL) para participar de um trabalho de revisão do currículo da educação básica, 

1º e 2º ciclos, tarefa planejada para um ano, dividida em três partes, sendo as 

seguintes: levantamento da realidade educacional, elaboração de propostas de 

documentos e implementação/monitoração após a conclusão dos trabalhos. Participei 

da primeira fase, em uma equipe denominada Língua, composta por professores e 

pesquisadores de Timor-Leste, Austrália, Brasil e Portugal. Essa etapa teve início em 

agosto e foi finalizada em dezembro daquele ano. Tive a oportunidade de visitar 

escolas públicas e conveniadas nas áreas urbanas e rurais, em cinco (5) dos treze 
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(13) municípios do país. O objetivo principal era observar a forma como os professores 

estavam conduzindo o processo de ensino-aprendizagem das línguas oficiais Tetun e 

Português, bem como os recursos didáticos disponíveis e as condições de trabalho 

do professor de língua. 

Todas as atividades mencionadas, mais a convivência com o povo leste-

timorense em espaços sociais diversificados, bem como a relação entre a sociedade 

leste-timorense e suas línguas, têm relação com o projeto de pesquisa que apresentei 

ao programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), em agosto de 2014. Naquela época, eu quis apresentar um tema de 

pesquisa sobre realidades plurilíngues, além da (re) construção do perfil de uma 

professora de LP em contato direto com uma realidade completamente nova. Dessa 

maneira, senti-me instigada a entender a situação sociolinguística de Timor-Leste e a 

política linguística vigente, com base nos enfrentamentos do povo diante do seu novo 

tempo sócio-histórico-político. 

Portanto, em 2015, voltei a Timor-Leste como pesquisadora. Àquela altura, eu 

gostaria de saber como os professores primários das novas gerações estavam 

aprendendo a LP e ensinando todas as disciplinas do currículo por meio dessa língua. 

De modo geral, aqueles leste-timorenses nasceram no período dos 24 anos da 

dominação indonésia, quando a LP foi proibida de ser falada e ensinada. Além disso, 

tiveram seu processo de alfabetização e toda a formação básica na língua indonésia. 

Sobre isso, reconheço, a partir de vários pesquisadores dessa realidade, que houve 

eficácia na implementação da língua indonésia em Timor-Leste, durante os vinte e 

quatro anos da invasão. À época, de acordo com dados do Banco Mundial, 20% dos 

professores primários e 90% dos professores secundários, aproximadamente, não 

eram leste-timorenses e, sim, procedentes de diferentes províncias indonésias. 

Com isso, essa LP sendo aprendida pelas novas gerações foi a principal 

motivação da minha pesquisa, intitulada “As representações sociais da Língua 

Portuguesa em uma situação plurilíngue concorrencial no Timor-Leste”. Para 

Moscovici (2001), as representações sociais são fenômenos múltiplos, observados e 

estudados, no que diz respeito a complexidades individuais e coletivas. De acordo 

com Bourdieu (1994), as representações sociais são influenciadas pelas ideias, 

valores, crenças e ideologias existentes, anteriormente, em uma sociedade e 

presentes na linguagem utilizada na comunicação, de modo geral. Com base nesses 

autores, pesquisar as representações sociais é buscar entender como são 
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desenvolvidas as formas de ver, pensar e agir por meio das quais se realiza a 

apreensão do mundo e a orientação das condutas práticas no dia a dia. 

Dessa forma, depois de refletir sobre a minha pesquisa, minha orientadora e 

eu decidimos por uma pesquisa de campo baseada em um estudo de caso produzido 

em uma situação de etnografia. Nesse sentido, discuto sobre a LP, em Timor-Leste, 

primeiramente, considerando o bilinguismo na relação Português e Tetun, motivada 

pela oficialização dessas línguas e, consequentemente, seus estatutos de línguas de 

ensino. Em seguida, pretendo analisar a dinâmica das diversas línguas locais 

existentes em Timor-Leste, o que implica soluções importantes para a manutenção de 

uma memória coletiva. O Tetun na condição de língua oficial tem se sobreposto às 

demais línguas locais, sobretudo na capital Díli. O Tetun é menos falado somente nas 

regiões muito distantes da área urbana dos municípios. Nesse caso, predominam as 

línguas de cada município. Outro fator a ser considerado é o êxodo rural, pois, antes 

de concluir o ensino básico, alguns estudantes vão para a capital. 

Timor-Leste viveu dois significativos regimes de opressão, com diversos tipos 

de violência produzidos tanto por Portugal, no período da colonização (1512-1975), 

quanto pela Indonésia, durante a invasão (1975-1999). A história política e social do 

país é contada pelos leste-timorenses que viveram os 24 anos de anexação à 

Indonésia. Para esses, entre Portugal e Timor-Leste existe uma relação de 

identidade, justificada pelo contato entre os primeiros portugueses e os nativos da 

ilha de Timor, enquanto a Indonésia foi responsável pela barbárie causada durante 

os vinte e quatro anos de ocupação. Essa forma de ver dois períodos tão relevantes 

para a história sócio-política e cultural leste-timorense pode estar relacionada ao fato 

de que a violência do período da colonização foi diluída ao longo do tempo, por mais 

de quatro séculos, ao passo que o período violento da dominação indonésia foi bem 

mais curto. 

Entretanto, problematizo a relação de identidade entre Portugal e Timor-Leste, 

visto que houve violência cultural, social, religiosa, por parte de Portugal. Refiro-me 

à violência com base no conceito de violência simbólica na perspectiva de Bourdieu 

(1994). E acrescento que essa ideia de violência pode ser demonstrada pela 

imposição do Português lusófono, na época em que chegaram os primeiros 

missionários portugueses da Congressão Jesuíta, a fim de que pudessem preparar o 

espaço recém encontrado para a chegada dos cidadãos portugueses que vieram 

como administradores. E também a proibição, imposta pela Indonésia, do uso e do 
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ensino da Língua Portuguesa. Portanto, observo dois tipos de violência: cultural 

quando da implantação da LP no território leste-timorense e patrimonial quando do 

impedimento da fala e do ensino dessa mesma língua. 

Ainda em 2002, ano da restauração da independência de Timor-Leste, uma 

assembleia constituinte oficializou3 o Tetun e o Português. O Tetun possui outros dois 

estatutos, língua nacional e, também, língua oficial da igreja Católica de Timor-Leste. 

De acordo com Thomaz (1994), os primeiros missionários portugueses, ao chegarem 

à ilha de Timor, encontraram muita resistência ao Português pelos reinados nativos. 

Assim, muitos desses missionários aprenderam o Tetun que acabou por se 

transformar na língua da Igreja. Foram eles que traduziram, para o Tetun, todos os 

textos bíblicos que fazem parte do ritual litúrgico da Igreja. Em 1981, o Tetun foi 

reconhecido pelo Vaticano como língua oficial da Igreja de Timor-Leste. Não existe 

uma explicação definitiva para a oficialização do Tetun, em detrimento das demais 

línguas locais (THOMAZ, 2002). Entretanto, para esse autor (2002), existem alguns 

fatores que corroboram a condição de língua veicular do Tetun, ligando-o a um forte 

poder político no passado, visto que era a língua do reino dos Belu, um dos mais 

importantes reinados nativos, do período pré-colonial. Além disso, a missão religiosa 

dos portugueses foi obrigada a aceitar e usar o Tetun em sua missão, devido à 

resistência dos nativos ao Português em detrimento doTetun. 

O Tetun é a língua de comunicação mais falada em Timor-Leste. Para Calvet 

(2002), língua veicular é aquela na qual os grupos, que não têm a primeira língua em 

comum, utilizam-na para comunicação entre si. Dessa forma, entendemos que quanto 

mais uma comunidade se esforça para compreender uns aos outros, em nível 

linguístico, mais unida ela pode ficar. Trata-se, portanto, de um ato político.  

A oficialização do Português e do Tetun, confirmada no artigo 13 da 

Constituição da República Democrática de Timor-Leste (C-RDTL/2002), oportunizou 

discussões no sentido de entender a escolha da LP em um espaço, relativamente 

reduzido, com muitas línguas. Isso me levou a pensar no que Santos (2009) chama 

de paradigma emergente, contraposto ao fato de que Timor-Leste, com base nos 

                                                
3  Em 22 de março de 2002, a Assembleia Constituinte de Timor-Leste aprovou o estatuto de Língua 

Oficial à Língua Portuguesa, confirmando-o no artigo 13º da Constituição vigente no país, da qual 
consta o seguinte texto: “O Tétun e o Português são as línguas oficiais da República Democrática 
de Timor-Leste”. 
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critérios das Organizações das Nações Unidas (ONU),4 ainda não possui 

características de país desenvolvido; mas, isso “não significa ser cultural ou 

intelectualmente pobre” (MORIN, 2000, p. 23). 

Em 2002, o país tornou-se o oitavo membro da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), criada em 1996 e definida como “foro multilateral 

privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, para a concentração político-

diplomática e da cooperação entre seus membros”.5 Essa instituição objetiva a 

uniformidade e difusão da língua e, também, o aumento do intercâmbio cultural entre 

os países de Língua Portuguesa.  

Portanto, a colonização portuguesa (1512-1975) e a invasão indonésia (1975-

1999) constituem dois fatos histórico-sociais que promoveram mudanças e 

transformações constantes na sociedade leste-timorense, fazendo emergir alguns 

temas bastante contextuais. Assim, desde 2002, um dos temas presente em todos 

os encontros, de todas as esferas da sociedade, e bem discutido tamanha a sua 

complexidade, é a diversidade de línguas que interagem e se inter-relacionam na 

dinâmica do país. Na visão da UNESCO,6 sobre a necessidade e o valor intrínseco 

da diversidade cultural, as línguas se revelam essenciais tanto pela garantia, defesa 

e amparo, quanto pela promoção da cultura, no sentido de garantir a prática da 

liberdade e dos direitos humanos. 

Nos primeiros contatos com a realidade social, histórica e política de Timor-

Leste, a complexidade do ambiente linguístico é logo percebida. Por isso, afirmar que 

Timor-Leste é plurilíngue parece ser uma caracterização adequada à situação 

linguística do país, visto que são, de acordo com os Censos de 2004 e 2010, quinze 

(15) línguas locais, somadas ao Tetun, a língua nacional, todas ocupando um espaço 

de menos de 15 mil quilômetros quadrados, com uma população de cerca de um 

milhão de habitantes.7 Existem, portanto, falantes de diferentes línguas e, entre eles, 

um percentual muito reduzido de falantes de LP.  

                                                
4  A ONU estabeleceu o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para classificar os países 

desenvolvidos. 
5  Cimeira Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Estatutos da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa. Lisboa, 17 de julho de 1996. 
6  Relatório Mundial sobre a Diversidade Cultural, Constituição de 1945. 
7  Censo 2010 (um arquivo para cada suco) http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-

indicators/sensus-fo-fila-fali/download-suco-reports. A palavra suco corresponde à seguinte divisão 
política: município, posto administrativo, suco, aldeia. 

http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-indicators/sensus-fo-fila-fali/download-suco-reports
http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-indicators/sensus-fo-fila-fali/download-suco-reports
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As línguas locais leste-timorenses estão distribuídas em treze municípios. 

Todas, incluindo as oficializadas, desempenham papéis sociolinguísticos diversos. 

Esse aspecto justifica a complexidade do tema e demonstra que a língua é um 

sistema sujeito à atuação dos falantes. Santos (2001) defende que o 

desenvolvimento social tem relação com a maneira como as necessidades humanas 

fundamentais são satisfeitas. A ideia de desenvolvimento associada às línguas 

implica dar-lhes atenção, visto que desenvolvê-las torna-se pouco viável ou pode ser 

um desafio a ser vencido em longo prazo, se não forem introduzidas em todo o 

sistema, sobretudo, na esfera educativa. 

Assim, a condição de nação independente, a opção pelo Português, como uma 

das línguas oficiais, junto ao Tetun que já ocupa o lugar de língua nacional, implicam 

determinadas atitudes capazes de contribuir, significativamente, com a formação da 

nacionalidade leste-timorense, como país que foi colonizado por Portugal, mas teve 

seu momento de encarar a luta contra a colonização, a fim de consolidar a resistência 

do povo leste-timorense contra a dominação estrangeira. Essa resistência se aplica à 

presença estrangeira e pode ser justificada pelo histórico de invasões, como o 

período colonial português por quase 400 anos, a invasão japonesa, durante a 

Segunda Guerra Mundial e a dominação indonésia durante 24 anos, fazendo com 

que os leste-timorenses demonstrem desconfiança em relação a estrangeiros.  

Na interação com o povo leste-timorense, percebi um espaço linguístico de 

diferentes expressões, organização, pronúncias, ritmos e vocabulários, o que 

demonstrava uma relação entre línguas locais e seus falantes, mais que uma 

necessidade comunicativa. Para Calvet (2007), a língua representa seu falante, seu 

grupo; não serve para transmitir informação, somente. Há uma categorização 

particular de usos linguísticos exclusivos de cada grupo social, que demonstra, 

visivelmente, autonomia linguística em suas práticas comunicativas. 

De modo geral, as observações surpreendentes e a singularidade da situação 

linguística me levaram a querer entender como os contextos social, econômico, 

político e cultural são contemplados nas línguas locais. Desse modo, vi que todas as 

grandes decisões, de cada grupo social, são coletivas e realizadas em cada língua. 

São deliberações relacionadas à união das famílias, à chegada da vida, ao momento 

da morte, nos acordos políticos, tudo passa por uma discussão, ocorrida, 

primeiramente, na língua local.  
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Das discussões com aprendentes de LP, sobre a reintrodução dessa língua no 

país, notei que, em sua maioria, as justificativas são baseadas no fator identidade 

cultural. Para eles, a introdução da religião católica e o contato com povos de 

diferentes continentes e nações tornaram-se possíveis a partir da chegada dos 

portugueses à ilha de Timor. Existem na sociedade determinados grupos que 

defendem essa opinião e que colaboram para que esse discurso seja sempre 

disseminado em meio à população. Entretanto, questiono esse argumento, uma vez 

que a cultura da LP é do “outro”, do colonizador. Portanto, o discurso da LP como 

identidade cultural, em si, é efeito de colonialidade do poder.  

Entre os leste-timorenses que defendem a reinserção do Português e sua 

oficialização estão, principalmente, os que viveram diferentes períodos desde a 

colonização portuguesa, passando pela tentativa frustrada de descolonização (1974-

1975), culminando com a rápida proclamação unilateral da independência (1975), o 

que não pode ser consolidado, resultando na ocupação indonésia por mais de duas 

décadas, até a restauração da independência, após intensa luta de grande parte da 

população leste-timorense. Essa resistência foi organizada em grupos que se 

comunicavam em LP. Dessa forma, os indonésios não podiam compreender o código 

usado pelos que resistiam ao sistema opressor. Daí uma frase comum em Timor-

Leste: “O Português foi a língua da resistência”. Para os defensores da LP, sua 

reintrodução tem um papel indispensável à preservação da identidade nacional e à 

proteção de todo o patrimônio linguístico. Segundo Thomaz (2002, p. 648), 

pesquisador de contextos linguísticos diversos, a diversidade linguística leste-

timorense torna o Português o “cimento aglutinador da identidade cultural entre os 

povos de Timor” (THOMAZ, 2002, p. 648).  

Dessa forma, a perspectiva da identidade cultural é constantemente levada à 

sociedade pelos membros do Governo e do Estado. São cidadãos e cidadãs falantes 

de LP. Uns tiveram acesso à escola no tempo da colonização portuguesa e outros 

viveram alguns períodos de suas vidas em Portugal, durante a ocupação de Timor 

pela Indonésia. Para Hull (2001), pesquisador e linguista australiano que muito 

influenciou os discursos das políticas, se Timor-Leste deseja manter uma relação com 

o seu passado, é preciso manter a LP. De outro modo, a importância histórica dessa 

língua, na gênese nacional, desaparecerá.   
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Entretanto, a manutenção da LP no território leste-timorense ainda se encontra 

muito distante da realidade linguística do país. Nos sucos e aldeias,8 por exemplo, 

tudo é resolvido por meio das línguas locais. Cada comunidade tem uma língua9 e 

mesmo que haja falantes bilíngues, as atividades são realizadas somente nas línguas 

locais. Há uma exceção apenas em Díli que, como capital, recebe pessoas de todos 

os municípios do país. O dia a dia de Díli reúne leste-timorenses oriundos de todo o 

país, o que é comum, em se tratando de metrópole.  

No entanto, ao chegar à capital, as populações se organizam, delimitando, de 

certo modo, seus espaços físicos, suas línguas, seus hábitos e costumes. O fato de 

Timor-Leste possuir uma língua nacional não significa que sejam todos unidos por 

essa língua. As situações de confiança e de segurança só podem ser vivenciadas no 

grupo social por meio da língua local. Também não é comum, em um grupo que reúne 

diferentes línguas locais, a exposição dos valores pertinentes a cada língua. Calvet 

(2002) afirma que algumas situações sociológicas fazem com que as línguas primeiras 

percam a eficiência na comunicação, quando misturadas. Desse modo, parto da 

hipótese de que as línguas locais de Timor-Leste exercem sua importância, de fato, 

em seus verdadeiros espaços, onde se originam e se manifestam. 

Portanto, considerando mais de uma década vivida em Timor-Leste, com uma 

vida social ativa na cidade de Baucau e na capital Díli, além de atividades de ensino 

para sujeitos leste-timorenses, como professores em processo de formação e 

professores em exercício, de diferentes regiões do país, para estudantes em fase de 

preparação para ingresso em universidades das nações CPLP e para funcionários de 

instituições governamentais, trago um percurso de vida e docência, construído 

                                                
8  O suco é a menor divisão administrativa de Timor-Leste. A aldeia faz parte do suco. 
9  Em termos territoriais, as línguas de Timor-Leste são bem demarcadas na ilha. Em Oecusse a 

principal forma de comunicação é o baiqueno. Ainda assim, o tetun já é falado por uma percentagem 
significativa da população. No sul, em Cova Lima, predomina o tetun, e no interior, em Bobonaro, o 
quémaque e o búnaque se misturam. Em Liquiçá toda a população fala tocodede e em Díli a língua 
franca (tetun) é o meio de comunicação. Nas montanhas é o mambai que se afirma como língua 
principal, estendendo-se até à costa sul do território, entrando pelos municípios de Ainaro e 
Manufahi. O mambai é a língua materna mais falada em todo o território, representando grupos 
étnicos variados. No município de Manatuto são quatro os idiomas falados, com áreas de difusão 
claramente demarcadas: no norte fala-se o galóli, no centro o habo e no sul o tetun. Ainda que, 
percentualmente, o galóli não seja uma das línguas mais faladas no país, ele detém muita 
importância em Timor-Leste, visto que foi adotado pela Igreja desse município. Nos municípios de 
Baucau e Viqueque predomina o macassai como forma de expressão, ainda que não corresponda 
a um grupo étnico único. A parte leste" é globalmente dominada pelo fataluco, ainda que na sua 
costa sul e na fronteira com Viqueque, se encontrem outras línguas com menor expressão. 
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naquela realidade, juntamente com professores da geração pós-restauração da 

independência. 

Nesse estudo, discuto sobre a LP em Timor-Leste, a fim de focalizar sua 

relação com história, cultura, identidade e sociedade; problematizo a sua 

adequação à realidade, com base na diversidade linguística e, descrevo, interpreto 

e analiso dados concretos, a fim de perceber como os educadores veem essa 

língua, retirando dessa análise possibilidades que contribuam com todo o contexto 

linguístico de Timor. 

Durante a pesquisa, realizei as seguintes etapas, as quais entendo como 

adequadas a uma reflexão sobre linguagem, sociedade e cultura, em Timor-Leste, 

na perspectiva da Sociolinguística, a saber: leitura de referências na área de 

sociolinguística e políticas linguísticas sobre a história social e política de Timor-Leste, 

como também a situação linguística do país.  

Eu me comprometi, também, com o levantamento de documentos sobre as 

línguas oficiais, de instrução e da função pública; do acordo de cooperação de 

educação entre os governos brasileiro e leste-timorense; de relatos de professores 

leste-timorenses por meio de entrevistas; de respostas de professores leste-

timorenses a questionários; da análise crítico-reflexiva dos relatos e das respostas 

dadas aos questionamentos propostos. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos que, embora 

intrinsecamente ligados, foram divididos com vistas à fluidez na leitura sobre diversos 

aspectos que compõem a singularidade leste-timorense. Dessa forma, na Introdução, 

discuto alguns detalhes da minha imersão na realidade leste-timorense, 

primeiramente como professora de Língua Portuguesa para professores em processo 

de formação, professores em exercício, candidatos a bolsas de estudo em nações da 

CPLP e funcionários da administração pública, e, em seguida, alguns aspectos que 

motivaram o desejo de me tornar pesquisadora em Timor-Leste. Para finalizar a parte 

introdutória, uma breve contextualização da pesquisa. O Capítulo 1, “A Sociedade 

Leste-timorense”, apresenta o povo leste-timorense, a estrutura social, a religiosidade, 

o trinômio colonização-resistência-independência, as línguas leste-timorenses, as 

línguas em contato e o Estado da arte. No Capítulo 2, “Os Procedimentos 

Metodológicos”, descrevo o processo de geração e interpretação dos dados, o tipo de 

pesquisa, o cenário das representações, a ética na pesquisa, os participantes e os 

instrumentos, como observação, entrevistas e questionário. No Capítulo 3, “Os 
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Pressupostos Teóricos”, apresento a fundamentação teórica e discuto Política 

linguística e Planejamento Educacional, Representações Sociais, Plurilinguismo e A 

Construção Social da Realidade. No Capítulo 4, “As Representações Sociais da 

Língua Portuguesa em Timor-Leste”, apresento a interpretação e discussão dos 

resultados. E nas Considerações Finais, discuto as respostas à pergunta de pesquisa, 

quais são as representações sociais da Língua Portuguesa no imaginário leste-

timorense. Além disso, faço uma reflexão sobre a contribuição da pesquisa, bem 

como possibilidades de pesquisas futuras.  

Quanto ao objetivo da pesquisa, a intenção é analisar as representações 

sociais da Língua Portuguesa no imaginário leste-timorense, considerando as 

ocorrências de bilinguismo e o contexto plurilíngue nacional. Nesse sentido, espero 

que essa pesquisa possa fortalecer o reconhecimento de que a situação 

sociolinguística do país é uma prioridade no que refere às tarefas da reconstrução do 

Estado. Por isso, o Capítulo 1 apresenta a sociedade leste-timorense em que observei 

toda a estrutura social do país. 
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1 A SOCIEDADE LESTE-TIMORENSE 

 

1.1 O povo leste-timorense 

 

Contam os velhos que Timor fez-se como folha de bétel e noz de 
areca. O bétel (símbolo da fecundidade) rejuvenesce a natureza com 
seus rebentos e a noz de areca (símbolo de fertilidade) fortifica a 
natureza com seus frutos. (COSTA, 2005, p.5). 

 

A ilha de Timor está situada no grupo das pequenas ilhas Sunda, do 

arquipélago da Insulíndia, entre o sudoeste asiático e o Pacífico Sul, a 500 km da 

Austrália. A ilha divide-se em Timor Oeste, pertencente à Indonésia e Timor-Leste. 

Essa ilha tem aproximadamente 480 km de comprimento e 100 de largura em sua 

parte mais extensa. Timor-Leste, especificamente, tem mais ou menos uma área de 

quase 15.000 km2, composta pelo enclave de Oe-Cusse, na costa norte da parte 

ocidental, pela ilha de Ataúro, a 23 km de Díli, a pequena ilha de Jaco e a metade 

oriental da ilha de Timor.  

 

Figura 1 – Mapa de Timor-Leste e países vizinhos 

 
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/timor-leste/mapa-do-timor-leste.php> 

 

Falar da origem dos leste-timorenses implica falar de suas características mais 

comuns, incluindo de onde vieram, como surgiram e por quê. De acordo com Fox 

(2003), Gunn (1999), Lape (2010), Oliveira (2004), O’Connor, Spriggs e Veth (2005), 

a ilha de Timor já era habitada entre 30000 a 35000 anos atrás. No município de 
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Lautem, especificamente, em Tutuala, há pinturas rupestres capazes de provar a 

existência de povoações na ilha de Timor no período paleolítico.  

Essas pinturas possuem características simbólicas que podem ser comparadas 

a outras contemporâneas, como no norte australiano, na Nova Guiné e em diversas 

ilhas indonésias. Para Lape (2010), O'Connor, Spriggs e Veth (2005) e Oliveira (2004), 

sinais de criação de animais domésticos e de atividade agrícola nessa região, há 

3600-3800 anos, confirmam a presença de vestígios humanos na ilha de Timor em 

períodos variados; considerando que os fluxos migratórios podem gerar línguas, esse 

fato é significativo na história das línguas em Timor. 

De acordo com esses autores, as primeiras pessoas que chegaram à ilha de 

Timor eram do tipo Vedo-Australóide, similar ao Vedas do Ceilão; de Papua, Nova 

Guiné (ilhas do Pacífico); do Sudeste da China e do Nordeste da Indochina. O diverso 

biótipo da ilha vem de duas famílias, resultado de quatro migrações divididas em dois 

grupos: Papua e Austronésico. Por isso, historicamente, a civilização leste-timorense 

é herdeira da civilização papua (7.000 a.C.) e austronésica (3.000 a.C.). 

 

Figura 2 – O povo da ilha de Timor 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=povo+nativo+de+timor-leste 
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Figura 3 – Nativo da ilha de Timor 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=povo+nativo+de+timor-leste 

 

A essa diversidade de pessoas vindas para a ilha de Timor, os linguistas 

atribuem a existência de várias línguas nativas. Para Aditjondro (2000), Fox (2003) e 

Gunn (1999), essas diversas línguas de Timor-Leste são provenientes do Austronésio, 

de Trans-Nova Guiné e de pequenos grupos de dialetos praticados por pequenas 

populações.10 

Essa pluralidade linguística demonstra uma inter-relação estabelecida entre os 

diversos povos nativos, cada um com toda sua característica cultural. Esse contato 

entre povos com distintas línguas e culturas, mesmo dentro de uma pequena região, 

de um lado representa a riqueza e herança daqueles povos; por outro lado, pode ser 

vista como meio de dividi-los de acordo com os seus interesses.    

Segundo Menezes (2006), referências da literatura colonial indicam que, por 

volta do século XIX até a metade do século XX, a sociedade leste-timorense era 

                                                
10  As línguas do Grupo Austronésia são Uab Meto, Dawan, Vaikeni, Tetum, Mambae, Galole, 

Tokodede; Kemak; Waimua, Kairui; Midiki, Habu, Idate, Lakalei e Naueti. Já as que são classificadas 
como o grupo de Trans-Nova Guiné são: Bunak, Makassae, Dagada, Fataluku e Adabe. No Timor 
Ocidental - NTT, só existem três línguas locais: Dawan, Tetum e Helong. 
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formada por três classes sociais fundamentais: os nobres, o povo e os escravos. Os 

reis nativos (liurais) detinham os cargos políticos, considerados de origem divina. 

Esses reis e sua descendência eram tidos como filhos do Sol. Esse aspecto de 

divinização dos reis nativos dava-lhes poderes quase absolutos.  

De acordo com Durand (2011), a grande diversidade das populações e de 

culturas em Timor deve-se aos fluxos migratórios que foram acontecendo ao longo de 

milhares de anos. Para esse autor, a diversidade linguística e cultural é justificada pela 

“diversidade geográfica da ilha, as guerras entre povos nativos e consequente 

integração de subgrupos em outros grupos etnolinguísticos” (DURAND, 2011, p. 42). 

O etnógrafo Middelkop (1958 apud TAYLOR, 1998, p. 3) afirma que na Ilha de 

Timor, na antiguidade, existiu um poderoso rei nativo na parte da costa sul. Esse liurai 

governou três reinos de maior influência na ilha, que eram o Reinado dos Belu, que 

vivia na região da Costa Oriental da ilha; o Reinado de Sonbai, na região Ocidental, e 

o Reinado de Suai-Kamanassa, na região Centro-Sul. Cada um tinha interligação com 

os pequenos reis da região, cuja relação de poder não se pautava em dominação 

opressora. 

Eles não estavam isolados porque havia interligação entre si, por meio de 

ligação familiar com base no sistema de casamento, produção agrícola, comércio, 

pacto de sangue, criação de animais entre outros (ADITJONDRO, 2000; GUNN, 1999; 

TAYLOR, 1998, p. 5). De acordo com Taylor (1998), a boa relação com os pequenos 

reis da região foi mantida até antes da chegada dos europeus, por volta de 1512. Os 

reis nativos realizavam tudo que queriam. Costa (2005) afirma que a crença na origem 

divina desses reis era tal que, mesmo depois de mortos, eles acreditavam que 

estavam apenas dormindo. Por isso, seus cadáveres ficavam, às vezes, colocados 

em locais altos ou expostos em cima de árvores para que não deixassem de ver o Sol.  

Depois, com a chegada dos comerciantes estrangeiros na ilha, a relação 

começou a ser estreitada devido à influência do comércio da madeira típica da ilha, o 

sândalo branco (santalum álbum), que dava estatuto econômico aos pequenos reis, 

principalmente nas regiões costeiras. 
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Figura 4 – O sândalo de Timor-Leste 

 
Fonte: http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=21&cid=93731&bl=1&viewall=true 

 

1.2 A estrutura social 

 

[...] os timorenses são um povo fortemente enraizado na sua terra e 
nos seus costumes tradicionais. Os seus antepassados submeteram-
se ao poder português só porque os europeus não interferiram muito 
nas instituições nativas e fizeram poucas tentativas de mudar a 
cultura indígena. (HULL, 2001, p. 39).  

 

A família é o núcleo central de toda a sociedade leste-timorense. Seu sentido é 

amplo e prolonga-se a vários graus de parentesco. A família é consolidada por um 

sistema de alianças no qual o casamento, barlake ou hafoli (em Tetun), é a aliança 

mais importante. A organização do casamento ocorre por meio da realização de 

encontros chamados Soromutu que, em Tetun, significa encontro de discussão. 

Nesses encontros, as línguas locais são as mais utilizadas, porque, na maioria 

das vezes, a família se reúne em seus locais de origem, onde utilizam somente as 

línguas locais. Estudiosos destacam que, tanto no tempo da colonização portuguesa 

como no período da dominação indonésia, houve tentativa de desconstrução de 

alguns hábitos e costumes, embora sem sucesso, uma vez que esse acordo foi 

estabelecido pelos povos nativos e, portanto, é cultivado até os dias atuais. 

Para Costa (2001, p. 15), 
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[e]timologicamente, barlake vem da palavra “barara-lakane” (língua 
macassae, barara = verbo rezar (rezar-se) ou jurar (jurar-se) e lakene = 
arrumar; acertar (ou arrumar-se; acertar-se). Há literaturas que interpretam o 
ritual de casamento como se fosse uma simples de troca dos bens - 
ironicamente como venda de mulher. Trata-se de uma má interpretação para 
prejudicar o valor e a representação religiosa desse ritual. Esse sistema de 
casamento atualmente ainda existe mesmo tendo sido proibido durante os 
períodos de dominação dos opressores. (COSTA, 2001, p. 15).  

 

Desse modo, essa inter-relação é ainda fortemente mantida e estabelecida, 

como o foi durante e após os diferentes processos de dominação: a colonização 

portuguesa e as invasões japonesa e indonésia. A reciprocidade do povo leste-

timorense em seus grupos sociais possibilita a sobrevivência, em tempos de 

enfrentamento ao inimigo. Foi o que aconteceu ao longo dos períodos de dominação 

pelos opressores, segundo Aditjondro (2000), Chrystello (2009) e Taylor (1998). 

Por isso, não há famílias isoladas e nada se constrói sem ajuda de rezas, ritos 

e cooperação da comunidade, demonstrando, dessa forma, a importância dos valores 

culturais como elos. Portanto, as festas misturam o sagrado (rituais) com aspectos 

comuns do dia a dia e sempre cuidadosamente organizadas, com muita alegria e 

entusiasmo. A música e a dança são indispensáveis em diversos aspectos das 

atividades sociais das comunidades.  

Os leste-timorenses cantam e dançam em situações festivas que vão desde 

entretenimento ou divertimento apenas, até cerimônias de rituais, casamento ou 

funeral. Também dançam e cantam em situações de trabalho muito significativas 

como o corte e o reflorestamento da madeira, e o plantio e a colheita do arroz. Essas 

duas últimas festas são consideradas as mais importantes, porque são motivos de 

convívio e solidariedade entre vizinhos e amigos, que se juntam para a colheita, após 

terem trabalhado juntos durante dias e noites até terminarem a tarefa. Com esse 

sistema de produção, todos são fortalecidos entre si. 
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Figura 5 – Dança tradicional 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=povo+nativo+de+timor-leste 

 

Outro espaço de convivência social importante para o leste-timorense é o 

mercado ou feira onde pessoas de grupos diferentes ou, em alguns casos, do mesmo 

grupo social, mesma língua, se juntam para vender e/ou trocar mercadorias e também 

promover atividades lúdicas como jogos de azar e brigas de galo. 

Em Timor-Leste, todo suco ou aldeia tem uma casa comum, de 

aconselhamento, onde os homens mais velhos tomam deliberações e conversam em 

horas de descanso. Todo suco ou aldeia tem também um membro chamado Lia na’in 

(senhor da palavra, orador oficial), por ser um profundo conhecedor de toda a história, 

tradição e mitologia e detentor de todo o conhecimento existente na comunidade. No 

passado, o Lia na’in era considerado um verdadeiro livro vivo em uma sociedade que, 

até então, não conhecia a escrita.  

Segundo Costa (2005, p. 5), “os textos são conservados de memória pelos Lia 

na’in e/ou pelos idosos. Mas, são, sobretudo, as idosas que transmitem a cultura dos 

seus antepassados”. Os transmissores e multiplicadores contam às novas gerações, 

as lendas, contos, mitos e histórias maravilhosas que povoam o fantástico imaginário 

do povo leste-timorense. Segundo Santos (2003), a cultura oral está centrada na 

conservação do conhecimento e é coletiva. Aliás, a prática da coletividade, em 

quaisquer que sejam as situações, é característica dos leste-timorenses. Isso contribui 

para manter a coesão entre os diversos membros das comunidades, unidos em suas 

glórias, princípios e ideias comuns.  

O nahe biti (uma esteira de palha, onde todos sentam junto para discutir e 

resolver os problemas) ilustra essa prática coletiva como uma instituição mais sólida 
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que o incipiente sistema judicial até o momento. Passa por essa coletividade, a criação 

das redes de proteção no grupo e nos encontros são tratados assuntos relacionados 

a todas as esferas modernamente institucionais.  

Nas comunidades, todos são conscientes de seu papel social e cultivam o 

respeito pelos chefes e pelos idosos. Outro aspecto interessante é o nome de cada 

um, o qual possui caráter veicular, são palavras ou expressões curtas que ligam a 

criança a um antepassado de quem recebe virtude e energia. Para Ginzburg (1989), 

a prática de nomeação assume uma forma de mecanismo universal de referência 

social, no qual convergem a identificação designada “nome próprio” e a vinculação 

desse mesmo elemento a um grupo social mais restrito. Como afirma esse autor, o 

nome é uma referência social no mundo inteiro, o que pressupõe identificação e 

vinculação. No entanto, em Timor-Leste, há o pseudônimo ou nome “estimado”, como 

dizem os leste-timorenses, o qual reúne identificação e vinculação de modo mais 

estreito que o nome “de batismo” ou registro civil. Costa (2011) afirma que o nome, 

em Timor-Leste, é como um cordão umbilical porque liga dois seres. Portanto, muitos 

leste-timorenses possuem um nome “estimado” de um antepassado, na maioria dos 

casos, dos avós e um nome “de batismo”, esse oriundo da cultura portuguesa e 

sugerido pela Igreja. Um exemplo disso seria um menino que, ao nascer, recebe o 

pseudônimo Ató de seu bisavô e esse será o seu nome na família e na comunidade. 

Um nome de batismo, José, por exemplo, é escolhido apenas para organização da 

vida em sociedade como escola, trabalho. Em ocasiões específicas, o nome de 

batismo sempre é anunciado juntamente com o sobrenome, em todas as situações de 

apresentação pessoal, fora das comunidades familiares, demonstrando certo 

distanciamento entre sujeito e identificação. 

 

1.3 A religiosidade  

 

Toda tradição tem sua explicação. Todas demonstram o homem e 
suas origens. (D’AMBROSIO, 1997, p.29). 

 

O homem é um ser cultural e religioso. Durante toda a sua vida vai adquirindo 

experiências que vão enriquecendo a sua compilação cultural. De acordo com Cuche 

(1999, p. 9), “o homem é essencialmente um ser de cultura”. Dessa forma, para melhor 

conhecer um povo, é preciso conhecer, antes de tudo, a sua cultura. Na visão de 
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Geertz (2001), não existe, no campo das artes e humanidades, uma única disciplina 

que se possa conceber sem ter em consideração a cultura.  

No entanto, a análise desse conceito é desafiadora, visto que não existe a 

possibilidade de buscar leis de cultura, possibilitando apenas uma análise 

interpretativa “na procura de significados” (GEERTZ, 2001, p.9). Cultura é um sistema 

compartilhado de valores, de representações e de ação. O ser humano, segundo 

Cuche (1999, p. 11), é diferenciado entre si “por [meio de] suas escolhas culturais, 

cada uma inventando soluções originais para os problemas que lhe são colocados”.  

É a cultura que conduz o modo de agir diante do mundo e dos acontecimentos. 

Em Timor-Leste, há uma diversidade cultural significativa, devido às diferenças 

culturais entre cada grupo social. Hall (1980, p. 59) defende que “as comunidades são 

compostas de sujeitos que, de diversas formas, têm experiências, estabelecem 

definições, interpretam e dão sentido ao seu meio cultural”.  

A cultura não se revela em ações e sistemas de crenças individuais, mas sim 

na distribuição das semelhanças e formas observadas dentro de um mesmo grupo. O 

patrimônio cultural das várias etnias de Timor-Leste teve a influência de elementos 

introduzidos pela colonização portuguesa. Isso pode ser demonstrado pela 

implantação da religião católica. Entretanto, apesar de ser conhecido como um país 

de maioria católica, não se pode esquecer que, no tempo da colonização portuguesa, 

o catolicismo não foi levado a toda a população leste-timorense. Com isso, grande 

parte da população, continuou a praticar suas religiões tradicionais.  

De acordo com registros estatísticos de 1982, realizados por Portugal sobre a 

situação de suas colônias, em algumas regiões de Timor-Leste, ainda não existia a 

religião católica. Nessas regiões funcionava o sistema dos reinos nativos. E, mesmo 

depois da difusão da religião católica, em todo o país, a prática da religião tradicional 

persiste. Aliás, para o povo leste-timorense, existe religião e religião tradicional. 

Na religião tradicional, Maromak é o ente supremo e significa o Iluminador. Os 

cultos leste-timorenses são dirigidos aos espíritos dos antepassados (kukun), que 

podem ser materializados com poderes sobrenaturais. O estilo mais exuberante é 

verificado nos funerais (hakoimate). A população acredita na reencarnação dos 

mortos, pois a morte não é o fim do mundo, mas apenas uma mudança do lugar (loren) 

visível para o invisível, onde estão os espíritos dos antepassados (kukun). 

O leste-timorense acredita na imortalidade da alma e essa crença é tão forte 

que a religião fica quase reduzida ao culto dos espíritos que formam o elo entre 
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Maromak e as criaturas. Há a crença de que as almas vivem perto de seus entes, 

conhecem a vida de cada um e precisam de sacrifícios e ofertas. O poder das almas 

é considerado divino, pois cabe a elas os julgamentos de parentes e definição de 

castigos sobre almas inimigas. As almas também exercem funções de anjos tutelares 

que vigiam, inspiram e guiam os parentes que se colocam sob a proteção delas. O 

temor às almas é tão grande que os vivos procuram evitar tudo quanto suponham que 

as possam irritar. Esses dois mundos, segundo a tradição, têm uma ligação muito 

íntima. Os vivos têm de cumprir as regras da convenção da comunidade.  

A população leste-timorense resiste, firmemente, à expressão “animismo”, 

utilizada por alguns estrangeiros. Nesse sentido, lanço o questionamento à crença do 

colonizador, denominada religião, ao passo que as tradições religiosas do colonizado 

são denominadas simplesmente crenças. Por que não tratar essas tradições com 

base no mesmo estatuto das tradições deixadas pelo colonizador?  

Atualmente, em Timor-Leste, de acordo com o Censo 2010, as religões estão 

distribuídas em Cristianismo 84,2% (católicos 80,6; outros 3,6%), Islamismo 3,2%, 

crenças tradicionais 11,1% e outras 1,5%.  

 

1.4 Colonização, resistência e independência 

 

A soberania de Portugal sobre Timor-Leste foi exercida desde o início da 

colonização leste-timorense. Esse curso foi interrompido somente entre os anos de 

1941 e 1945, em razão da Segunda Grande Guerra Mundial. À época, Portugal ficou 

neutro e, durante a guerra, forças australianas e holandesas, diante dos protestos de 

Portugal, ocuparam a capital leste-timorense, com o objetivo de evitar a invasão das 

forças japonesas na ilha de Timor, estrategicamente posicionada em relação ao 

território australiano (MORE, 2002). Vale destacar que a Holanda tinha o domínio do 

território indonésio, cuja independência foi proclamada em 17 de agosto de 1945, ao 

final da Segunda Grande Guerra, embora seu reconhecimento, por parte do Reino 

dos Países Baixos, tenha ocorrido em 1949. Portanto, em 1945, a parte da Ilha de 

Timor, pertencente à Indonésia, tornou-se independente do domínio holandês, 

enquanto Timor-Leste teve sua administração rapidamente restaurada por Portugal. 

Para os portugueses, o uso da autoridade sobre os grupos políticos leste-

timorenses era muito difícil. Entre eles havia decisões arbitrárias, relacionadas à 

dinâmica e organização social. Às vezes, era necessário a atuação de militares, com 
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uso de armas, usando auxiliares vindos de outras colônias do império português. Era 

uma estratégia para dividir os grupos políticos, criando características como 

animosidade, práticas de delação, entre outras (SCHOUTEN, 2007). Isso favoreceu 

a organização das milícias, tanto na tentativa de descolonização (1974), como 

durante os 24 anos do domínio indonésio. Desse modo, foi desenvolvido o hábito do 

comportamento estranho, o que acabou se transformando em uma hostilidade que 

costuma se manifestar facilmente entre os leste-timorenses de diferentes grupos 

sociais.   

De acordo com Bhabha (1986), o colonizador pode ser construído a partir da 

condição de colonizado. Em seus estudos pós-coloniais, Bhabha (1986, p. 103) 

destaca que as imagens da figura do “outro” estão sempre minadas por um “eu”. Para 

esse autor, ao destituir o colonizado do seu caráter de sujeito, o colonizador busca a 

imposição, que constitui o contraponto da não civilidade. Sobre o pensamento do 

colonizador, Mignolo (2008, p. 291) sustenta que a afirmação de uma identidade 

superior nas realizações desse pensamento foi responsável por “construir construtos 

inferiores [de raça, de nação, de religião] e de expeli-los para fora da esfera normativa 

do ‘real’”.  

Dessa forma, Fanon (2005) afirma que, ao colonialismo, não basta encerrar o 

povo em suas malhas, esvaziar seus cérebros de toda forma e todo conteúdo. Como 

uma espécie de perversão lógica, o colonialismo se orienta para o passado do povo 

oprimido, deforma-o, desfigura-o, aniquila-o. É evidente, como afirma esse autor, que 

o processo colonial não pode pressupor um nível de igualdade entre colonizado e 

colonizador. Ao contrário, a lógica colonial implica o desconhecimento da humanidade 

do colonizado e, assim, atribui-lhe a condição de objeto imerso em um sistema, preso 

em um círculo vicioso de interpretações. Dessa forma, a heterogeneidade construída 

entre os grupos foi, ao mesmo tempo, deixando-os enfraquecidos e cada vez mais 

atingidos pela dominação cultural.  

Assim, Portugal tentava inserir seus costumes e valores na ilha de Timor com 

o objetivo de ampliar sua relação de dominação e poder que, por sua vez, torna os 

indivíduos agregados a um regime de verdade, cuja norma é estabelecida pelo 

colonizador. Dessa maneira, os governantes portugueses promoviam a “civilização” 

como um princípio muito elevado a ser incorporado pelos leste-timorenses, 

demonstrando a ideia de que, em um processo natural, as atividades portuguesas se 



40 
 

incorporariam aos usos e costumes tradicionais do povo leste-timorense 

(SCHOUTEN, 2007). 

Retomando as ideias de Bhabha (1998), o discurso colonial é apresentar o 

colonizado como uma população de tipos degenerados, levando em consideração as 

condições de origem racial, de modo a justificar a conquista, a administração e a 

instrução. Para Bhabha (1986, p. 1), trata-se de um aparato “que se apoia no 

reconhecimento e repúdio de diferenças culturais, históricas [...]”. 

O processo de descolonização no Timor-Leste, conforme Gomes (2010), teve 

início com a Revolução dos Cravos em 1974, motivada por mudanças no sistema 

político de Portugal, o que colocou em evidência o “princípio de autodeterminação”. 

Nas palavras de Ikeda (2001), a autodeterminação dos povos é um princípio de direito 

internacional que objetiva garantir emancipação política e econômica a um 

determinado grupo social. Essa base, segundo Ikeda (2001, p. 106), “estabelece que 

a um povo deve ser oferecida a possibilidade de conduzir livremente sua vida política, 

econômica e cultural, segundo princípios democráticos” (IKEDA, 2001, p. 106).  

Portanto, em 1974, naquele momento de abertura política, houve a formação 

de movimentos partidários no Timor-Leste, configurando um sentimento anticolonial 

no povo. Segundo Lomba (1998), o anticolonialismo é um tipo de enfrentamento a 

fim de representar, criar ou recuperar uma cultura desmoronada durante o domínio 

colonial. Para Fanon (1968), o processo de descolonização não passa despercebido 

em relação aos povos envolvidos, pois, à medida que atinge o próprio ser, modifica-

o, passando de espectador submisso ao protagonismo. Assim, surgiram em Timor-

Leste, quatro partidos políticos, com quatro diferentes propostas. Três partidos foram 

registrados em Português e um em Tetun, a saber. 

A União Democrática Timorense (UDT), que defendia um processo de 

autonomia progressiva, mantendo os laços lusitanos por meio da integração do Timor 

em uma comunidade de Língua Portuguesa; a Associação Social-Democrata 

Timorense (ASDT), depois transformada na Frente Revolucionária de Timor-Leste 

Independente (FRETILIN), que defendia o direito à independência de Timor-Leste; a 

Associação Popular Democrática Timorense (APODETI), que propunha a integração 

do Timor à comunidade indonésia (CUNHA, 2001); e o Klibur Oan Timor Aswain 

(KOTA) que defendia a integração de Timor-Leste à Austrália. 

O clima político tenso culminou com uma guerra civil em 1975, após a 

politicamente contestada vitória da FRETILIN nas eleições municipais. Durante os 
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conflitos nasce a FALINTIL (Forças Armadas de Libertação e Independência de Timor-

Leste), o braço armado da FRETILIN, que consegue expulsar seus opositores para a 

parte indonésia da ilha e proclama unilateralmente a independência de Timor-Leste, 

em novembro de 1975. A subida ao poder de um partido de esquerda em plena Guerra 

Fria, próximo da Austrália e Indonésia (esta sob a Nova Ordem de Suharto,11 

altamente anticomunista), gerou apreensão de potências do ocidente. Dessa forma, 

envolto por um grande silêncio diplomático das grandes potências mundiais, no dia 7 

de dezembro de 1975, forças armadas da Indonésia invadem Timor-Leste, 

derrubando seu governo. Os membros da FRETILIN e FALINTIL recuam para as 

montanhas, e em julho de 1976, a Indonésia designa um governador para Timor 

Timur, sua nova 27ª província. Houve, portanto, uma frustrada tentativa de 

descolonização. Para More (2002), a independência unilateral de Timor-Leste 

provocou uma guerra civil e desencadeou o afastamento das autoridades 

portuguesas, culminando na invasão de Timor-Leste pela Indonésia, em dezembro de 

1975. Além do rompimento das relações com Portugal, surgiram também as 

manifestações contrárias à presença indonésia, apresentadas na Assembleia Geral 

da ONU e no Conselho de Segurança, dando início a um processo de como pedir 

que a Indonésia se retirasse do território timorense (MORE, 2002).  

A Indonésia permaneceu no território leste-timorense por aproximadamente 25 

anos, em um intenso regime opressor. Conforme Gunn (2007), durante a ocupação 

de Timor pela Indonésia, o comandante do exército em Timor-Leste respondia, direta 

e hierarquicamente, ao comandante geral indonésio e o presidente controlava o fluxo 

das armas indonésias no território leste-timorense, tornando limitadas as ações dos 

civis leste-timorenses, em seu próprio território. 

Diante disso, a situação de aparente calma, tornou-se condição propícia à 

falsa propagação indonésia de que havia ocorrido uma integração de Timor à suposta 

nação-mãe. Dessa forma, contraditoriamente a essa pseudopropaganda, surgiram, 

de modo recorrente, as manifestações contra os invasores na região de Timor-Leste. 

Essas manifestações favoreceram a formação dos movimentos de resistência, os 

quais foram, gradativamente, tornando-se populares e expressivos, em nível 

internacional, culminando com a consulta popular de 1998, quando a população foi 

às urnas para decidir entre a restauração da independência, proclamada 

                                                
11  Hadji Mohamed Suharto (1921-2008) foi um político e militar indonésio. Foi presidente da Indonésia 

entre 1967 e 1998, após um golpe militar. 
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internamente, em 1975, ou a integração à Indonésia. Antes, próximo à data desse 

plebiscito, uma onda de violência tomou conta do país, quando grupos paramilitares 

armados por indonésios espalharam o terror entre os timorenses e mataram outros 

milhares de pessoas (SAKAMOTO, 2015). 

Após o referendo, quando a maioria dos leste-timorenses votantes escolheram 

a restauração da independência soberana, o país teve o apoio da ONU entre 1999 e 

2002, ano em que Timor-Leste é reconhecido, internacionalmente, como nação 

independente. Em seguida, foram implementadas várias missões de paz para apoiar 

a reconstrução, a redemocratização e o desenvolvimento da nação. A luta de 

décadas pela independência contra a ocupação indonésia danificou severamente a 

infraestrutura do país e causou um dos maiores genocídios do século 20. De acordo 

com Sakamoto (2015), mais de 30% de leste-timorenses, cerca de 240 mil pessoas, 

foram mortas direta ou indiretamente pela invasão indonésia. Isso é equivalente a um 

quarto da população do país que, à época, era de 800 mil habitantes. O país foi 

incendiado completamente 15 dias antes da saída dos indonésios. O lema dos 

indonésios era: “nós construímos, nós destruímos”.  

Recentemente, Timor-Leste escolheu o seu quarto presidente da República, 

um entre os heróis que lutaram pela Restauração da Independência, eleito com 64% 

dos votos válidos contra 26% do segundo candidato. Foi uma eleição pacífica e sem 

incidentes de violência. O país deu exemplo de organização e participação, inclusive 

para muitos países europeus. Teve 71% de participação popular, um número alto 

considerando que o voto em Timor-Leste não é obrigatório. 

 

1.5 As línguas leste-timorenses 

 

A língua reflete as mudanças mais significativas da sociedade. 

(BAKHTIN, 1992, p.279). 

 

A relação estabelecida entre indivíduo e comunidade determina a relevância de 

cada língua. É com base na importância atribuída às línguas que elas podem obter ou 

perder estatutos na vida de um indivíduo ou de uma comunidade. A língua é viva, 

capaz de se renovar a todo instante, por meio de seu uso pelos falantes e no contato 

com outras línguas. 
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Timor-Leste já realizou dois censos, o primeiro em 2004 e o último em 2010; 

tendo esse alcançado cerca de 95% da população. Os dados publicados no censo12 

mais recente revelam que Timor-Leste tem 15 línguas locais, além do Tetun, 

denominadas Ataurense, Baiqueno, Becais, Búnake, Cauaimina, Fataluco, Galóli, 

Habo, Idalaca, Lovaia, Macalero, Makasa’e, Mambai, Kemáke e Tokodede. Essas 

línguas estão presentes, diariamente, na rotina da capital do país. Para Thomaz 

(2002), trata-se de uma variedade que costuma impressionar, fortemente, todas as 

pessoas que têm contato com a ilha de Timor. Por isso, é comum ouvir a expressão 

babel de línguas, como característica atribuída a Timor-Leste. Ainda, para Thomaz 

(1994), somente a LP é normalmente escrita, enquanto o uso escrito das línguas 

vernáculas nunca foi imposto.  

Segundo Hull (1998), essas línguas pertencem a duas diferentes famílias. Uma 

está relacionada a quatro línguas de origem Papua e a outra refere-se a doze línguas 

de origem Austronésica. Essa fragmentação linguística abriu caminho para o 

surgimento da língua Tetun, visto que essa é capaz de facilitar contatos e dar 

coerência às relações entre diversos tipos de falantes. Trata-se de uma questão 

política, porque as línguas são usadas em diversas esferas sociais. Em Timor-Leste, 

o Tetun cumpre seu papel de língua nacional, o que não significa a obrigatoriedade 

em ser língua de unidade. Das línguas locais, o Tetun assim comumente chamado é 

o Tetun Praca ou Tetun Díli, uma variante do Tetun-Térik13 com empréstimos da LP. 

Essa língua possui norma escrita, embora ainda não haja uma ortografia comum a 

todo o território.  

O fato de o Tetun ser língua nacional sem que exerça o papel de língua de 

unidade em todo o país está associado às funções desempenhadas pelas línguas 

maternas, em cada um de seus grupos sociais. As línguas da ilha de Timor, como 

todas as línguas, carregam história, fatos, conflitos. Timor faz parte da rota comercial 

do sudoeste asiático, e, por isso, está em contato com diferentes povos e sistemas há 

muito tempo.  

                                                
12  Censo 2010. Disponível em: http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-indicators/sensus-fo-

fila-fali/download-suco-reports. 
13  Um Tetun falado por poucos leste-timorenses, na parte central de Timor-Leste, numa região 

montanhosa onde estão os postos administrativos Soibada e Laklubar. É falado também na região 
da fronteira com a Indonésia, local chamado de Atambua. Esse Tetun é mais bem estruturado e rico 
em vocábulos próprios, segundo especialistas do Instituto Nacional de Linguística de Timor-Leste. 

http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-indicators/sensus-fo-fila-fali/download-suco-reports
http://www.mof.gov.tl/about-theministry/statistics-indicators/sensus-fo-fila-fali/download-suco-reports
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Timor fez “contato com reinos indianizados, o império chinês, povos árabes, os 

sultanatos malaios e, finalmente, com os colonizadores europeus, portugueses e 

holandeses” (ALBUQUERQUE, 2013, p. 2). A partir desse contato com diferentes 

povos de diversas origens e procedências, surge tanto a classificação das línguas 

como a organização econômica, política e social da ilha de Timor. 

 

Figura 6 – As línguas de Timor-Leste 

 
Fonte:  https://www.google.com.br/search?q=línguas+faladas+em+Timor+"por+suco 

 

Se, por um lado, a diversidade sociolinguística e cultural da ilha de Timor, bem 

como sua riqueza natural e posição geográfica despertaram interesses políticos e 

econômicos, por outro, sempre foi objeto de pesquisadores que buscam explicações 

para várias questões características da ilha, como o interesse pelo sândalo, antes 

mesmo da chegada de portugueses e holandeses no território. 

Historicamente, a pluralidade linguística de Timor-Leste tem sua origem 

justificada pelos primeiros contatos com chineses e povos malaios, em trânsito, devido 

à necessidade de barganha de bens. Havia vários povos que comercializavam nas 

costas timorenses à procura de sândalo. Os chineses já o faziam, no séc. XIII, para 

fabricar incenso e objetos de madeiras odoríferas. Em 1225, o geógrafo chinês Chao 
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Ju-Kua registrou a existência de Timor e, em 1350, Wan Ta-Yüan fez uma descrição 

bem detalhada da ilha.  

A presença chinesa naquele espaço é atestada em 1702, no “Regimento do 

Ouvidor de Solor e Timor”, em que o governador Antônio Coelho Guerreiro “prevê 

penas diferentes para cada crime consoante os delinquentes sejam europeus, 

timorenses ou chineses” (THOMAZ, 2002, p. 158). No entanto, a partir do séc. XIX, as 

referências a chineses que habitavam em Díli são constantes (THOMAZ, 2002). Por 

isso, alguns chineses se instalaram na ilha e essa presença resultou em um processo 

de miscigenação, embora muito reduzido. Uma justificativa para essa reduzida 

miscigenação é que os chineses escolhiam esposas timorenses, ao passo que as 

mulheres chinesas casavam com seus compatriotas. Entretanto, a língua chinesa foi 

mantida na ilha de Timor mesmo que falada por uma pequena comunidade.  

Até o final do século XIX, o malayo, denominação anterior à língua Indonésia, 

era falado ao longo de toda a ilha de Timor, principalmente para facilitar o contato com 

pessoas de fora, cujo objetivo principal era a comercialização de bens no contexto das 

rotas comerciais do Extremo-Oriente. A utilização da língua malayo na parte leste da 

ilha começou a diminuir somente a partir do aumento da presença da administração 

portuguesa, tornando-a, praticamente, inexpressiva por volta de 1975.  

Assim, refletir sobre algumas singularidades das línguas locais leste-

timorenses tem relação com o pensamento de Labov (2008) e a visão de Calvet 

(2002), ao afirmarem que a parte essencial da língua são seus vínculos com a 

sociedade. Para o povo leste-timorense, as línguas locais não podem ser 

dissociadas de sua cultura e do seu cotidiano. Embora ameaçadas pela expansão 

do Tetun, as línguas locais estão em espaços privados, identitários e de coesão 

social, dentro de bairros de Díli, a capital. Em alguns casos, todos os moradores do 

bairro pertencem a um único grupo social, cujos falantes possuem aspectos únicos 

de sua língua local e defendem uns aos outros por meio dessa língua.  

Além das línguas locais, outras são faladas no território; elas entraram em 

Timor-Leste por diferentes motivações. Um fato relevante, nesse sentido, é a chegada 

da LP com os primeiros missionários portugueses, por volta de 1512, e suas primeiras 

interações com os povos que habitavam a ilha de Timor, estendendo-se a todo o 

período da colonização portuguesa até 1975. Já naquela época das grandes 

navegações, a presença portuguesa transformou metade da ilha de Timor no que hoje 

se chama República Democrática de Timor-Leste. 
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Paradoxalmente, após a situação de dominação política e imposição da língua 

indonésia (1975-1999), a LP é reintroduzida por meio de decisão política, oriunda de 

um pequeno grupo de falantes que tiveram acesso ao ensino dessa língua no tempo 

da colonização portuguesa. Isso justifica um modelo de sociedade pretendido por 

aqueles que conhecem e defendem a LP. Entretanto, falta planejamento linguístico, 

na perspectiva de Calvet (2007), de modo adequado às necessidades das novas 

gerações. Além disso, há, também, um grande número de leste-timorenses nascidos 

no tempo da colonização portuguesa, mas não tiveram acesso à escola; portanto, não 

aprenderam a LP.  

De acordo com Pinto (2010, p. 11), “[c]ompreende-se que tenha existido a 

maior percentagem da taxa de analfabetismo durante o domínio dos portugueses e, 

por consequência, existiam poucos timorenses formados”. Para essa autora (2010), a 

LP nunca foi a língua de comunicação, visto que em 1975, ano da invasão indonésia, 

apenas 20% da população era fluente na referida língua. Timor era uma pequena 

comunidade de europeus e leste-timorenses, aos quais foi dado o direito de frequentar 

a escola primária e secundária. Alguns ocupavam cargos administrativos ou 

prestavam serviço às forças armadas portuguesas. Hull (2001) destaca que havia, 

antes de 1975, um projeto de sociedade que dava a essas pessoas o direito de 

aprender a LP, e essa era a língua de instrução e de ensino da cultura lusófona. De 

acordo com Fanon (1965, p. 48), “a noção de privilégio está no cerne da relação 

colonial” e, para ele, o nível de instrução no processo da colonização é fundamental, 

pois a existência do colonizador impõe uma descivilização do colonizado. 

A perpetuação da relação colonial pode ser justificada pelo ensino de LP, em 

Timor-Leste, nas escolas, onde a maioria dos professores são cooperantes 

portugueses que trabalham o currículo leste-timorense, com base no calendário letivo 

de Portugal. Nesses espaços de ensino popularmente chamados escola-referência, 

um dos pré-requisitos a serem atendidos pelos ingressos é que os pais tenham 

aprendido a LP. Assim, as relações coloniais se fazem presentes e progridem em 

tempos pós-coloniais. A escola, portanto, foi, e continua sendo, um dos elementos do 

sistema colonial para instituir sua língua e sua cultura no território colonizado.  

Hall (1996, p. 55) afirma que “o colonialismo tentou inserir o colonizado no 

‘tempo homogêneo vazio’ da modernidade global, sem abolir as profundas diferenças 

ou disjunturas de tempo, espaço e tradição”. Para esse autor (1996), o sistema 
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colonial marcou para sempre as sociedades dominadas, pois foram muitas as 

experiências de dominação em cada lugar que o colonizador aportava.  

Sobre a LP, em Timor-Leste, se reservada a grupos privilegiados, certamente, 

tornar-se-á elitizada e será tratada como variante de prestígio. Além disso, esse fato 

sugere a tentativa de desprestigiar as outras línguas que fazem parte da realidade 

local, levando a um tipo de colonialismo linguístico, caso haja tentativa de minorizar 

uma ou mais línguas, como um tipo de colonialismo linguístico.  

A colonização linguística pressupõe a imposição de opiniões, ideias e modelos 

de língua presentes na realidade local, que constituem a ação do colonizador sobre o 

colonizado. Fanon (2011) vê a relação do colonizador e do colonizado a partir da forte 

atração que aquele exerce sobre esse. O colonizador vê em si mesmo a figura heroica, 

conquistadora da história, sente-se autor da realidade e considera sua “vida uma 

epopeia, uma odisseia. Ele é o começo absoluto: esta terra, fomos nós que a fizemos. 

Ele é a causa contínua: se partirmos, tudo estará perdido, esta terra voltará à idade 

média” (FANON, 2011, p. 363). 

Outro acontecimento, muito importante para a compreensão do tema desse 

estudo, refere-se ao período da dominação indonésia (1975-1999), que além de 

transformar Timor-Leste em sua 27ª província, levou os leste-timorenses a utilizarem 

somente a língua indonésia como meio de ensino. A Indonésia democratizou o ensino, 

construindo escolas em todo o país e com acesso a toda a população. Além disso, há 

que se reconhecer o eficaz planejamento linguístico,14 o que justifica a proficiência do 

indonésio pelo povo leste-timorense, até os dias atuais, em suas comunidades de fala. 

Além da área de educação, o indonésio foi a língua oficial do território, na 

administração pública, na polícia e no exército. A exemplo disso, na formação dos 

quadros técnicos, profissionais e administrativos, na época, a maioria dos 

profissionais era de origem indonésia. Na esfera educativa, havia mais professores 

indonésios que leste-timorenses. Desse modo, das inúmeras ocorrências, 

decorrentes daquele tempo, começou uma nova mudança de cultura, que, por sua 

vez, foi alterando a mentalidade dos leste-timorenses.  

                                                
14  De acordo com os dados do relatório do Banco Mundial “Timor-Leste education – The Way Forward”, 

de dezembro de 2003, durante a ocupação indonésia, os quadros técnicos, profissionais e 
administrativos eram ocupados por indonésios. Portanto, 20% dos professores primários e 90% dos 
professores secundários não eram leste-timorenses. Isso demonstra a eficácia da implementação 
da língua indonésia em Timor-Leste.  
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Afora o contexto opressor, o indonésio se constituiu como uma língua 

importante histórica e socialmente para Timor-Leste, pois à medida que se elevavam 

os níveis de escolaridade dos leste-timorenses e os serviços sociais ampliavam suas 

atividades, a língua indonésia se espalhava e assumia um papel cada vez mais 

significativo na comunicação. No entanto, o conjunto linguístico de Timor-Leste ainda 

inclui outras línguas estrangeiras também faladas no território. Quando teve início o 

processo da resistência leste-timorense à opressão indonésia, houve um momento 

em que a intervenção da Organização das Nações Unidas (ONU) fez-se necessária. 

Essa instituição possibilitou a entrada do inglês que, rapidamente, constituiu um 

estatuto particular, devido às diferentes comunidades internacionais que adentraram 

Timor-Leste. 

 A língua inglesa impactou positivamente a interação entre locais e 

internacionais, visto que os leste-timorenses queriam aprender uma nova língua, 

motivados pela economia. A ONU chegou a Timor por volta de 1998, a fim de 

organizar o Referendo,15 no qual a população teve o direito de escolher, por meio de 

voto direto, se restauraria sua independência proclamada em 1975 ou se o país 

continuaria anexado ao governo indonésio. A ONU esteve em Timor por mais de dez 

anos. Com isso, a economia alavancou por meio da criação de empregos e 

comercialização de produtos e serviços, visto que além da ONU, surgiram várias 

organizações não governamentais (ONGs), cuja língua de trabalho era o inglês. 

O papel fundamental das ONGs era colaborar com o processo de reconstrução 

da nação, após a saída da Indonésia, tão logo foi divulgado o resultado do Referendo, 

no qual 78% da população optou pela restauração da independência. Durante os 24 

anos de ocupação, a Indonésia fez muitas benfeitorias como construção de escolas, 

estradas, prédios das esferas administrativas governamentais, que foram 

parcialmente destruídos. Junto a essa destruição estão outras situações de perdas e 

sofrimentos tanto físicos quanto psicológicos. As ONGs fizeram grandes 

investimentos na tentativa de minimização de muitos problemas, preparando o leste-

timorense para o enfrentamento nos novos desafios da reconstrução do Estado. 

Dessa maneira, o inglês, como a língua de trabalho das organizações, passou a ser 

mais uma língua necessária à dinâmica de Timor-Leste. Ressalto que as ONGs 

                                                
15  No referendo de 30 de agosto de 1999, foi feita a opção pela independência, quando quase quatro 

em cada cinco eleitores recenseados recusaram uma proposta que previa a concessão de 
autonomia administrativa no quadro da República Indonésia. 



49 
 

criaram muitos cursos gratuitos de inglês, àquela altura, o que levou a população mais 

jovem a desejar o inglês como língua oficial. Embora não seja uma das línguas oficiais, 

o inglês, constitucionalmente, é uma língua de negócios. 

Portanto, Timor-Leste é um país onde a maioria da população é bi/plurilíngue e 

onde a escolha da(s) língua(s) falada(s) assume uma grande importância no processo 

de identidade coletiva. Isso significa que a relação entre as muitas línguas é 

plurifacetada. A coexistência de várias línguas no espaço leste-timorense tem 

caminhado para a construção de conceitos que devem ser esclarecidos, na busca de 

compreensão das línguas em contato, de acordo com a realidade em que se 

encontram. 

Das várias faces da realidade linguística leste-timorense, é importante destacar 

algumas características das línguas em contato, na tentativa de compreender a 

relação que se estabelece sob a ótica social e cultural, bem como o papel a ser 

desempenhado nos contextos sociocultural e educativo. Desse modo, apresento as 

línguas que circulam essencialmente na capital do país, com suas diferentes 

configurações nos encontros comuns do dia a dia, nas atividades comerciais, na 

escola e na administração pública. Depois, as línguas em todos os municípios, 

sobretudo as áreas mais distantes. 

Os leste-timorenses se relacionam de formas diferentes com todas as línguas 

que circulam ao seu redor. Isso evidencia sua característica plurilíngue, na qual as 

comunidades linguísticas ora se balizam, ora se aglutinam ou até se justapõem, 

continuamente. Conforme Calvet (2002), o plurilinguismo faz com que os falantes e 

suas línguas estejam constantemente em contato e o lugar desses contatos pode ser 

o indivíduo ou a comunidade.  

Na perspectiva da Sociolinguística, as sociedades podem ser classificadas 

como monolíngues, bilíngues ou plurilíngues. São realidades que podem funcionar 

separadamente, mas, individualmente, não se separam totalmente. As sociedades 

monolíngues não excluem a existência de indivíduos bilíngues em seu interior. Uma 

língua materna, mesmo que seja de grande alcance em todo o grupo social, não 

impede, em algum momento, a necessidade de uma língua estrangeira.   

No caso das sociedades bilíngues ou plurilíngues, pode haver indivíduos 

monolíngues, como no caso dos grupos sociais em que o analfabetismo tem índices 

muito grandes. Por isso, esclareço essas situações, a fim de fazer uma 
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contextualização, de modo a compreender da melhor forma possível a realidade 

sociolinguística de Timor-Leste.  

 

1.6 As línguas em contato 

 

Compreendo línguas em contato, primeiramente, a partir de um texto de 

Weinrich (1953 apud CALVET, 2002, p. 36), para quem o bilinguismo é um fenômeno 

individual. Ferguson (1959 apud CALVET, 2007, p. 38) retoma o quantitativo 

linguístico “dois”, de Weinrich, e chega ao bilinguismo social. Durante a realização 

desse estudo, encontrei outras ideias de bilinguismo. Contudo, optei por destacar 

essas noções próprias das línguas em contato, mais adiante, em um capítulo 

específico por meio de uma discussão teórica pertinente ao referido fenômeno. Por 

ora, interessa-me diferenciar o bilinguismo individual e o bilinguismo social. O primeiro 

refere-se a um mesmo indivíduo e sua relação com duas línguas, enquanto o segundo 

descarta o bilinguismo de modo individual, visto que inclui grande parte de uma 

comunidade que se expressa em duas línguas.  

Isso me leva a perceber que o contato de línguas em Timor-Leste apresenta 

tanto bilinguismo individual quanto social, conforme os estudos de Weinrich, em 1953, 

e Ferguson, em 1959, respectivamente, pois a maioria da população possui 

habilidades linguísticas em ambas as línguas, diferenciando-se quanto ao nível 

dessas habilidades, uma vez que há falantes ativos e outros passivos. 

Por isso, digo que, em Timor-Leste, a forma de apropriação e uso das línguas, 

a fim de cumprir objetivos próprios, as coloca em contato e vai além de uma história 

centrada em relações verticais entre colonizadores e ocupantes e a população leste-

timorense. 

Dessa forma, as línguas em contato tanto podem sofrer interferências como 

podem aproximar-se ou misturar-se por meio de alternâncias ou estratégias. Ainda, 

conforme Calvet (2002, p. 35), “o lugar dos contatos pode ser o indivíduo ou a 

comunidade. E o resultado dos contatos é um dos primeiros objetos de estudo da 

sociolinguística”. Nesse sentido, focalizo o ambiente linguístico no espaço leste-

timorense, exemplificando da seguinte maneira: as pessoas de um mesmo município 

de origem usam a língua materna em suas interações comuns, cotidianas; quando os 

municípios de origem se misturam, são usados o Tetun e o indonésio.  
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O conceito de língua materna é comumente tratado por muitos autores como 

fácil de ser compreendido, visto sua relação com mãe. Spinassé (2006) aponta a 

justaposição com o conceito de primeira língua e a associação com a palavra mãe 

como dois fatores importantes. Contudo, a Sociolinguística transcende essa relação 

língua e mãe porque trata das relações entre a sociedade e as línguas como um todo, 

discutindo as consequências dos espaços linguísticos diversos no desenvolvimento e 

as políticas linguísticas que possam ser adotadas. 

 A aquisição da primeira língua ou língua materna integra a formação do 

conhecimento de mundo do sujeito, a partir das experiências e valores pessoais e 

sociais vividos na comunidade de fala. Essa língua é usada, na maioria das vezes, no 

dia a dia. Para Spinassé (2006, p. 4), “não se trata, necessariamente, de ser a língua 

da mãe ou a primeira língua que se aprende”. Também não se trata de apenas uma 

língua. Geralmente, é a língua que se aprende primeiro e em casa, através dos pais. 

É frequentemente a língua da comunidade. No entanto, outros aspectos linguísticos e 

não-linguísticos também se ligam a essa definição. Isso porque a língua dos pais pode 

não ser a língua da comunidade, e, ao aprender as duas, o falante passa a ter mais 

de uma (bilinguismo). Uma criança pode, portanto, adquirir uma língua que não é 

falada em casa e, ambas, podem ser consideradas primeira língua. 

Destaco, inclusive, o bairro Delta 2, em Díli, onde morei desde 2009 até 2017. 

Lá, a língua falada pelas famílias no interior de suas casas é a língua materna. Esse 

bairro fica na capital e, é comum após escola ou trabalho, todos retornarem aos seus 

lares e falarem a língua materna. Se precisa falar com um vizinho de outra região do 

país, a língua comum a todos será o Tetun. Contudo, com as crianças daquelas 

famílias, acontece diferente. Elas se reúnem todos os dias e passam grande parte 

desse tempo falando Tetun. Assim, adquirem outra língua que passa a ser língua 

materna. 

De modo geral, compreendo que a definição de língua materna é abrangente, 

devendo considerar muitos fatores como a língua da mãe, a língua do pai, a língua de 

outros familiares, a língua da comunidade, a língua que adquiriu primeiro, a língua 

afetiva, a língua de melhor domínio, a língua com a qual se sente mais à vontade. Por 

isso, concordo que esses aspectos sejam relevantes para definir uma primeira língua, 

e, como justificativa, reportei-me a um exemplo do cotidiano leste-timorense. 

Em Timor-Leste, existe a língua de cada um, a qual uns chamam “minha língua 

materna”, outros dizem “meu dialeto” e há os que a chamam “minha língua local”. Essa 
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caracterização é possível porque existe uma relação de pertencimento muito forte 

entre os falantes de cada língua. Nessa língua, independente de ser a da mãe, do pai, 

dentre outros, a comunidade pode “dizer tudo que tenha de ser dito”, segundo os 

cidadãos leste-timorenses. 

Retornando ao Tetun, a publicidade e a propaganda usada em suportes 

públicos e privados, geralmente, utiliza essa língua, que tem sido, cada vez mais, 

preenchida pela LP. Essa esfera também utiliza o Indonésio, haja vista a presença de 

muitos investidores asiáticos, após 2002. Esses são falantes da língua melayo, da 

qual o indonésio foi constituído (CALVET, 2007). O indonésio é uma língua bem 

recebida pelos leste-timorenses das novas gerações.  

O rádio, a televisão e a mídia impressa utilizam o Tetun e a LP. Essa última 

aparece muito pouco, o que a torna praticamente invisível. De todas as línguas, o 

Tetun, que é o mesmo Tetun-Praça ou Tetun-Díli,16 aparece em todas as esferas 

sociais e suportes como jornais eletrônicos ou impressos e também nos portais 

virtuais. Para Calvet (2007), no plurilinguismo há uma complexidade que pode fugir 

ao gerenciamento e ao controle e, decerto, suscita a necessidade de recorrer a uma 

instância unificadora ou dominante, escolhida no interior ou no exterior da pluralidade 

existente. Isso justifica o papel social desempenhado pelo Tetun. 

O Tetun é falado em quase todos os municípios, sobretudo, na cidade de Díli, 

nas áreas de maior concentração de pessoas. Com base nos estudos de Calvet 

(2007), isso é suficiente para validar o estatuto de língua nacional. Nos municípios 

mais distantes da capital, o Tetun está presente na escola, somente. Essa face do 

Tetun é semelhante ao pu tong hua, na China, que, segundo Calvet (2007, p. 90), 

“criou, em grande parte do país, uma verdadeira situação de bilinguismo: as crianças 

[...] aprendem primeiro a língua que seus pais lhes transmitem [...] e adquirem, em 

seguida, o pu tong hua mais frequentemente na escola”.  

Na capital Díli, o Tetun tem características diglóssicas apresentadas da 

seguinte maneira: na escola, usa-se mais Tetun que LP; em casa, a língua local; entre 

as pessoas de diferentes localidades, Tetun com Indonésio. A diglossia refere-se à 

“coexistência em uma mesma comunidade de duas formas linguísticas que ele batiza 

de variedade baixa e variedade alta” (CALVET, 2002, p. 59). Esse conceito com base 

                                                
16  Tetun-Praça ou Tetun-Díli refere-se à Praça Lecidere, em Díli, historicamente citada como espaço 

das primeiras interações entre portugueses, timorenses, além de outras pessoas que apareciam por 
lá vindas de Goa, Macau, Málaca etc. 
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nos estudos de Ferguson (1959 apud CALVET, 2007, p. 38) me leva a classificar o 

Tetun de variedade baixa, não apenas por ampla utilização nas conversas familiares 

e na literatura popular, mas também por não gozar de prestígio social e ser adquirida 

“naturalmente”. A LP, por sua vez, é utilizada pelos membros do Governo e do Estado. 

Nesse tipo de panorama linguístico, algumas línguas estão presentes e outras 

podem tornar-se ausentes. Discuto essa presença ou ausência na ótica de Calvet 

(2007) ao defender que o ambiente linguístico é determinado pela forma oral ou escrita 

das línguas na vida cotidiana. Para o autor (2007), se se estuda de perto uma situação 

sociolinguística e se conhece bem as línguas e as variantes em contato, entendo que 

muitas delas não aparecem em todas as esferas da sociedade. 

Portanto, constato que decisões sobre a situação das línguas de Timor-Leste 

dependem da política de língua do país, no sentido de produzir conhecimento sobre 

as línguas, seu uso, suas funções, sua estrutura, seu valor simbólico. Conforme Calvet 

(2007, p. 19), “as relações entre língua(s) e vida social são ao mesmo tempo 

problemas de identidades, de cultura, de economia, de desenvolvimento, problemas 

dos quais nenhum país escapa”.  

Essa discussão não se esgota aqui. Por isso, alguns tópicos são retomados e 

ampliados mais adiante. Essas formas de pensar a complexidade do tema, em Timor-

Leste, sugerem um aspecto sócio-político que merece atenção, como a harmonia 

entre os falantes que pertencem às comunidades de fala de LP e os falantes das 

gerações pós-independência. 
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1.7 Estado da arte 

 

Sobre o tema da pesquisa, primeiramente, trago autores que auxiliaram na 

compreensão da situação sociolinguística de Timor-Leste e da política e planejamento 

linguísticos vigentes no país. A maioria das referências foi obtida via internet. Iniciei a 

busca com palavras-chave relacionadas ao título do meu trabalho. Por meio desse 

recurso, tive acesso, de modo geral, a muitos artigos, dissertações e teses sobre a 

situação da LP em Timor-Leste. Chamou minha atenção que a maior parte dos 

trabalhos focaliza, de modo específico, o processo de ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa nesse país. 

Também pesquisei bancos de teses e dissertações sobre políticas linguísticas 

e representações sociais, cujas pesquisas foram realizadas com base na realidade 

linguística de Timor. De 2002 a 2005, encontrei muitas publicações de universidades 

e revistas científicas portuguesas. A cooperação portuguesa de educação começou a 

desenvolver projetos de ensino de LP, em Timor-Leste, por volta de 2002.  

Os pesquisadores Hanna J. Batoréo e João Paulo Esperança, por exemplo, 

possuem uma vasta produção sobre a situação das línguas em Timor. A maior parte 

de suas referências tratam dos desafios de ensinar a LP após 2002, tanto na capital 

do país como em áreas mais remotas, onde se fala somente a língua local e a LP é 

desconhecida da maioria das populações. Das dissertações de Mestrado, encontrei o 

título “A percepção da Língua Portuguesa por estudantes timorenses do ensino 

superior português”, de uma pesquisadora leste-timorense, Filomena Imaculada 

Conceição Pinto, pela Universidade Nova de Lisboa, em 2010. Essa pesquisadora faz 

uma análise de como os estudantes leste-timorenses, que cursam o ensino superior 

em Portugal, veem a importância da LP em Timor-Leste, considerando a variante do 

Português Europeu e a realidade sociolinguística de Timor. 

A partir de 2008, encontrei muitos artigos, comunicações, dissertações, ensaios 

e teses de universidades brasileiras, com destaque para um grande número de 

publicações no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina, a qual esteve 

na coordenação pedagógica dos projetos de qualificação e ensino da LP, em Timor-

Leste, durante alguns anos. São muitas publicações que discutem a prática 

pedagógica dos professores leste-timorenses, após 2002, no que se refere ao ensino 

de todas as disciplinas do currículo vigente, por meio da LP. 



55 
 

Das leituras destaco as seguintes: “Aspectos de políticas linguísticas: o caso 

de Timor-Leste”, de Everaldo José Freire (2011); “Temas para a compreensão do 

atual quadro linguístico de Timor-Leste”, de Regina Helena Pires de Brito (2010); 

“Política linguística em Timor-Leste: uma reflexão acerca dos materiais didáticos”, de 

Alan Silvio Ribeiro Carneiro (2011). Esses autores e a autora são pesquisadores 

brasileiros. 

Além desses pesquisadores, destaco Davi B. Albuquerque, que já esteve em 

Timor-Leste, assumindo a função de professor de LP na Universidade Nacional leste-

timorense e pesquisador das línguas locais de Timor. Ele possui um número 

significativo de publicações sobre a situação linguística de Timor-Leste. No blog 

http://easttimorlinguistics.blogspot.com, encontrei algumas publicações de Davi 

Albuquerque, nas quais ele faz considerações aos trabalhos e os apresenta na 

íntegra. Entre suas pesquisas está o artigo “Um estudo da ecologia do contato de 

línguas em Timor-Leste”, de 2013. Também encontrei no blog, a seguinte 

comunicação: “Os contatos linguísticos em Timor-Leste: mudanças e reestruturação 

gramatical”, elaborada em 2009 e apresentada em 2010, no VI Encontro da ABECS 

(Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares). O texto é relevante, porque 

abre caminhos para novas pesquisas e pesquisadores futuros, dispostos a estudar 

sobre tipos de contato de línguas em Timor-Leste, bem como a validade das teorias 

de contato. O artigo que deu origem à comunicação tem o mesmo título. 

A língua portuguesa em Timor-Leste: uma abordagem ecolinguística foi a tese 

de doutorado de Davi Albuquerque, em 2014, no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística (PPGL) da Universidade de Brasília (UnB). A tese analisou, conforme o 

próprio título, o Português falado em Timor-Leste de acordo com a teoria 

ecolinguística. Na tese, são abordados temas da história da língua, da sociolinguística, 

etnografia da comunicação, descrição do Português falado em Timor-Leste, aquisição 

de língua, bilinguismo, assim como multilinguismo e contato de línguas em Timor-

Leste. 

Ele também publicou o artigo “Influências das L1 Nativas no Português de 

Timor-Leste: um estudo dos marcadores verbais”. Outro artigo, “Volta ao mundo em 

língua portuguesa: ensino, promoção e cultura”, reúne alguns trabalhos que foram 

apresentados no IV Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP), 

que ocorreu em 2013, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Os 

http://easttimorlinguistics.blogspot.com/
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trabalhos focalizam a LP em Portugal, no Brasil, na África, em Macau, em Timor-Leste 

e nos Estados Unidos.  

“O ecossistema linguístico local de Timor-Leste” foi o tema do seminário 

apresentado por Davi Albuquerque em um dos eventos do Seminário de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade de Brasília 

(UnB, 2013). As publicações desse pesquisador e dos demais autores citados 

contribuíram muito para que eu percebesse que Timor-Leste tem se mostrado como 

um amplo campo de pesquisa. Além disso, contribuíram, sobretudo, com a relevância 

da minha pesquisa, visto que não encontrei trabalhos que discutissem, 

especificamente, as representações sociais da LP, com base na valorização da 

realidade do contexto plurilinguístico de Timor, sendo refletidas por professores em 

exercício, cuja formação básica se deu na língua indonésia, e por jovens educadores 

das novas gerações pós-independência (2002). 

Diante disso, acredito que a realização da minha pesquisa se justifica no 

sentido de conhecer os desafios e as exigências de um novo tempo histórico e social 

vividos pelos professores leste-timorenses, a fim de que eles apresentem suas 

reflexões sobre a tarefa de ensinar LP em Timor, bem como a política linguística 

vigente no país.  

No capítulo 2, apresento todos os procedimentos metodológicos que deram 

sustentação à pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

  

http://easttimorlinguistics.blogspot.com/2014/05/o-ecossistema-linguistico-local-de.html
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2 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: GERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

DOS DADOS 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Nesse capítulo, apresento a forma como ocorreu a aplicação da proposta 

dessa pesquisa, a metodologia utilizada durante o processo de geração e 

interpretação dos dados, o contexto no qual foi realizada, uma breve caracterização 

dos participantes e os instrumentos utilizados para geração dos dados. Para a 

realização desse estudo, minha professora orientadora e eu decidimos por uma 

pesquisa de campo baseada em um estudo de caso produzido em uma situação 

etnográfica. O Estudo de Caso é um método qualitativo que consiste em aprofundar 

uma unidade individual, permitindo melhor compreensão dos fenômenos individuais e 

dos processos de organização sócio-política. No caso da minha pesquisa, há relação 

com a estratégia do estudo de caso, pois a preocupação com o processo é maior do 

que com o produto e os dados gerados são passíveis de observação e análise. Como 

técnica de pesquisa, um estudo de caso busca encontrar soluções para dificuldades 

da realidade presente e serve para orientar o pesquisador na resposta aos 

questionamentos. Para Yin (2001), o Estudo de Caso é uma estratégia de pesquisa 

com diferentes características, entre essas, uma variação de análise. No entanto, o 

pesquisador pode optar pela análise de um caso único ou múltiplo. 

Stake (apud DENZIN; LINCOLN, 2001) destaca que o problema do Estudo de 

Caso é, justamente, o mais interessante de sua natureza, uma vez que se relaciona 

com as experiências dos sujeitos envolvidos no próprio estudo de caso e constitui-se 

em uma base natural para generalização. Nas pesquisas sociais, isso é relevante 

porque os estudos estão fundamentados na relação entre a profundidade e tipo da 

experiência vivida, a expressão dessa experiência e a compreensão da mesma. O 

Estudo de Caso se aplica significativamente quando o fenômeno a ser estudado 

é amplo e complexo e não pode ser estudado fora de sua realidade natural. Conforme 

Yin (1994), o Estudo de Caso é “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, especialmente quando 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são absolutamente evidentes” (YIN, 

1994, p. 13). Essa definição considera que a especificidade do Estudo de Caso é a 

natureza singular do objeto de pesquisa.  
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Os estudos de caso podem ser exploratórios, descritivos ou explicativos. Nos 

estudos de caso exploratórios, uma boa abordagem é quando se estabelecem 

critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer 

informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses (CERVO, 

2006). Nas atividades exploratórias concentram-se importantes descobertas 

científicas, muitas originadas pelo acaso quando da constatação de fenômenos 

ocorridos, durante experimentos em laboratórios. 

Nos estudos de caso descritivos são realizados a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador (BARROS; 

LEHFELD, 2007). A finalidade é observar, registrar e analisar os fenômenos, sem, 

contudo, entrar no mérito dos conteúdos, ficando o pesquisador apenas para perceber 

a frequência com que o fenômeno acontece. O processo descritivo visa à 

identificação, ao registro e à análise das características e dos fatores que se 

relacionam com o fenômeno ou processo. Isso se dá por meio de estudos de campo, 

levantamentos, entre outros, desde que se leve em consideração que o pesquisador 

apenas observa tudo que está vinculado ao fenômeno, cujos fatos são estudados em 

seu ambiente natural (PARRA FILHO; SANTOS, 2011).  

O Estudo de Caso registra fatos, analisa-os, interpreta-os e identifica suas 

causas. Essa prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar 

e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária do 

universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias por força de 

dedução lógica (MARCONI; LAKATOS, 2011). Por isso, o Estudo de Caso exige mais 

investimento em síntese, teorização e reflexão a partir do objeto de estudo, visando 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos ou variáveis 

que afetam o processo. 

No Estudo de Caso, as diferentes visões teóricas, acerca do assunto estudado, 

são a base para orientar as discussões sobre determinado fenômeno e constituem, 

também, a orientação para discussões sobre a aceitação ou não das alternativas 

encontradas. Esse método pode ajudar na busca de novas teorias e questões que 

serviram como base para futuras investigações. 

Nessa pesquisa, opto pela base qualitativa, descrita, na perspectiva de Ludke 

e André (1986), como qualquer processo que siga uma direção, cuja prática é 

aprimorada pela mudança sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela. Segundo Flick (2004), os métodos qualitativos consideram a 
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comunicação do pesquisador em campo como parte explícita da produção de 

conhecimento.  

Na pesquisa qualitativa, os métodos se interdependem, compreendendo-se 

entre si. Desse modo, o pesquisador chega perto das opiniões e de todas as 

características da situação pesquisada. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa tem um 

caráter social, visto à investigação de dados específicos junto a um grupo em 

determinada comunidade. De acordo com Moita Lopes (1994), o fato de a linguagem 

constituir o foco central do fato social exige que a pesquisa social seja intrinsecamente 

subjetiva. 

Na concepção de Denzin e Lincoln (2006), as pesquisas qualitativas possuem 

caráter naturalista e natureza interpretativista. Nesse caso específico, a pesquisa 

foi desenvolvida com professores leste-timorenses, em seus locais de trabalho, em 

Timor-Leste. Portanto, a observação do fenômeno e o processo de gerar as 

informações aconteceram em seu contexto real, de acordo com a ótica naturalista. 

A maioria desses professores participou de aulas de LP, ministradas por mim, no 

período 2005-2007, no ICFP-Baucau.  

No que se refere ao modelo interpretativista, a pesquisa qualitativa se 

caracteriza pela atenção dada aos significados que os participantes atribuem ao 

fenômeno estudado. Isso significa que as interpretações dos pesquisadores são 

construídas com base no significado que os sujeitos participantes produzem sobre 

sua dinâmica social e na forma como se posicionam diante de determinadas 

situações. Por isso, o modelo de cunho interpretativista tem relação com as 

construções, as interpretações e as percepções de todos os sujeitos envolvidos, a 

partir de um conjunto de representações e do material empírico que constituiu a 

realidade por meio dos dados gerados. 

Para Gil (1991), o pesquisador está ligado a outros elementos e conhecimentos 

que vão sendo obtidos e, por isso, fazendo com que a interpretação vá além da 

demonstração de dados. Na visão de Severino (2007), interpretar é tomar uma 

posição própria a respeito das ideias enunciadas. Nesse posicionamento, o autor 

estabelece um diálogo e explora toda a fecundidade das ideias apresentadas. Dessa 

forma, a pesquisa qualitativa tende a se aproximar cada vez mais da realidade. 

Moita Lopes (1994, p. 332) afirma que “[...] na visão interpretativista, os 

múltiplos significados que constituem as realidades só são passíveis de interpretação. 

É o fator qualitativo, e particular, que interessa”. Na pesquisa de cunho 
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interpretativista, as estratégias de observação são muito importantes. Para Vianna 

(2003), a observação é uma ação simples, mas que requer cuidados ao ser feita. 

Assim, a observação utilizada para gerar dados poderá ser feita pelo próprio 

pesquisador (VIANNA, 2003). 

Os procedimentos de observação são geralmente classificados ao longo de 

cinco dimensões, enumerados por Vianna (2003, p. 17) da seguinte forma: 

 

1) Observação sistemática X observação não-sistemática: deve obedecer a 
um padrão ou deve ser realizada sem rigidez nos processos; 2) Observação 
in natura X observações artificiais (laboratório): o locus deve ser natural ou 
as situações devem ser conduzidas para serem observadas; 3) Observação 
oculta X observação aberta: acontecem em relação ao estudado, se ele sabe 
ou não que está sendo observado. O observador pode estar visível ou oculto; 
4) Observação não-participante X observação participante: quando o 
pesquisador não participa do grupo em que pretende estudar, não sendo 
integrado, analisando e recolhendo os dados imparcialmente ao que 
acontece. Já quando o pesquisador faz parte do grupo, alguns 
comportamentos, situações podem passar despercebidas, pois seu olhar já 
está familiarizado; 5) Auto-observação X observação de outros. 

 

Nesse estudo, utilizei a observação não-participante, considerando que, apesar 

de conhecer os participantes mesmo antes de se tornarem sujeitos de pesquisa, os 

encontros para aplicação de instrumentos e geração dos dados ocorreram de modo 

informal ao que acontece em seus locais de trabalho. A observação permitiu conhecer 

como os professores lidam com o cotidiano de muitas línguas e refletem sobre ele, 

em sua realidade. 

Além do estudo de caso, trago também o enfoque etnográfico, considerando 

que apresento uma parte significativa da minha vida pessoal e também 

profissionalmente construída junto ao povo leste-timorense durante alguns anos. Esse 

caminho apresenta algumas características de pesquisa etnográfica, mas não se trata 

de um estudo etnográfico e, sim, de um estudo que apresenta algumas características 

desse tipo de pesquisa. Segundo André (1995), o interesse pela pesquisa etnográfica 

em educação aparece com mais evidência ao final de 1970, concentrando-se na 

investigação da sala de aula e da avaliação curricular. Isso está associado, em grande 

medida, ao fato de os estudos desses enfoques estarem voltados para a observação 

do comportamento de professores e alunos em interação, ao treinamento de 

professores e à eficiência dos programas de treinamento, amparados pelas 

contribuições da psicologia comportamental. 
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André (1995) aponta, ainda, publicações e eventos brasileiros e internacionais 

do fim de 1970 e início da década de 1980 que colaboraram, de modo geral, para que 

a etnografia adentrasse a área educacional. A partir daí, esse método de pesquisa se 

multiplicou no Brasil, tornando-se bem popular na década de 1980 e consolidando-se 

nos anos 1990. Nesse estudo, a situação etnográfica vai ao encontro dos desafios 

enfrentados por mim, ao assumir, voluntariamente, em 2005, atividades de ensino de 

LP, em Timor-Leste. Àquela época, conheci professores em exercício e em processo 

de formação, aos quais eu ensinava o Português e, ao mesmo tempo, aprendia muito 

sobre a situação dessa língua, em Timor-Leste, junto a outras línguas que fazem parte 

do cotidiano linguístico do país. Para Lüdke e André (1986), a etnografia tem um 

sentido próprio, pois trata da descrição de um sistema de significados culturais de um 

determinado grupo. Dessa forma, a ideia que perpassa pela etnografia é a de que as 

explicações e compreensão das experiências humanas, da vida, do trabalho, do 

entretenimento e da arte se dão por meio de encontros e relacionamentos, tornando 

possível extrair as evidências necessárias para compreender os contextos desses 

relacionamentos, a partir da análise das dinâmicas que marcam esses encontros.  

Portanto, acredito que todas as vezes em que refleti sobre o tema língua, 

significa que houve interferência na realidade. A partir do momento em que comecei 

essa pesquisa, a materialidade empírica torna-se produto de minha interpretação com 

a minha compreensão de mundo, meus julgamentos e juízos de valor. Ao abordar o 

tema língua, complexo, na realidade do contexto leste-timorense, busquei apresentar 

na pesquisa conhecimentos que demonstrassem a forma como os participantes, 

professores leste-timorenses veem a LP e todas as línguas de Timor, como veem a si 

mesmos, no atual momento do seu país, nesse novo tempo histórico, político e social, 

e qual a direção mais adequada a ser tomada.  

Sobre esses aspectos, as reflexões suscitadas no decorrer do processo podem 

contribuir, significativamente, com novos caminhos para práticas complementares que 

atendam à política linguística e ao planejamento em vigor. Para Calvet (2007), o 

caráter indissociável entre política e planejamento linguísticos é construtivo. Dessa 

forma, a pesquisa é relevante, porque expôs opiniões sobre a realidade linguística 

do contexto plurilíngue de Timor-Leste, sujeita ao emergir de preocupações 

relacionadas ao tema e que devem ser orientadas em uma direção que permita a 

superação dos problemas. 
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No capítulo IV, dedicado à discussão e interpretação dos dados gerados, é 

possível observar esse retorno, visto que as minhas reflexões, junto às reflexões dos 

professores lestes-timorenses, contribuíram com a construção das representações 

sociais da LP. Isso tem relação com a pesquisa de fenômenos no contexto natural em 

que ocorrem, o que tornam os estudos de caso de cunho etnográfico em instrumentos 

valiosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos e 

situações possibilita descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar 

momentos formais e informais de interação, compreender e interpretar linguagens, 

estudar representações, sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias 

especiais em que se manifestam. Assim, é possível compreender como os fenômenos 

surgem, como se desenvolvem e como evoluem em um dado período de tempo.  

Portanto, os resultados incluem uma sistematização das minhas experiências 

e discutem o enfoque da transformação profissional ocorrida por meio da pesquisa 

com o outro, e não para o outro ou sobre o outro. Para discussão das informações, a 

base foi a fundamentação teórica da pesquisa.  

 

2.2 Cenário das representações 

 

A pesquisa aconteceu em três instituições de ensino. Apresento, 

primeiramente, a Escola de Ensino Básico Central 3º Ciclo Público de Palaban, Aldeia 

Sanane, Suco, Costa, Região Administrativa Especial Ambeno, no município Oé-

cusse, localizado na costa norte da metade ocidental da ilha de Timor. Oé-cusse é, 

portanto, um enclave17 de Timor-Leste, visto que está separado do restante pela 

província indonésia de Timor Oeste. A palavra Oé-cusse é formada pelos nomes de 

dois reinos nativos que formaram o município. Além do Tetun e do Português, em Oé-

cusse a maior parte da população fala a língua local Baiqueno. A língua indonésia 

também é muito falada na região por estar próxima à Timor Oeste, província 

indonésia. A escola de Ensino Básico Central 3º Ciclo Público de Palaban tem 937 

alunos, cursando do 7º ao 9º ano. São 37 professores, sendo 2 contratados, 34 

permanentes e o diretor da escola. Meu encontro com os professores dessa escola 

ocorreu nos meses de abril e maio de 2016. O atual diretor da escola e alguns 

                                                
17  Em geografia política, enclave é um território com distinções políticas, sociais e culturais, cujas 

fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro dos limites de outro território. 
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professores foram meus alunos, quando participavam do curso de formação de 

professores, no Instituto Católico para Formação de Professores – ICFP, em Baucau. 

 

Figura 7 – Os treze municípios de Timor-Leste 

 
Fonte:  http://www-geografia.blogspot.com.br/2015/04/mapas-do-timor-leste.html 

 

Figura 8 – O município de Oe-cusse 

 
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Oecusse_(municipio) 

 

Em seguida, o Instituto Nacional de Formação para Professores e Profissionais 

da Educação (INFORDEPE). Trata-se de uma instituição ligada ao Ministério da 

Educação. O trabalho desse instituto é voltado somente para professores em exercício 

de sua função. Nessa instituição são planejadas atividades de formação pedagógica 

em Língua Portuguesa, contemplando todas as disciplinas do currículo da educação. 

Das atividades de formação, algumas acontecem no espaço do instituto e outras são 

levadas aos municípios mais distantes, por meio de um grupo de professores 

formadores. O INFORDEPE foi um dos meus locais de atuação profissional junto ao 
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Programa de Qualificação em Língua Portuguesa (PQLP), em 2009 e 2010. Por isso, 

eu quis voltar a esse instituto, em 2016, na condição de pesquisadora. 

 

Figura 9 – Díli, a capital de Timor-Leste 

 
Fonte:  https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_East_Timor 

 

E, por último, o Instituto Católico para Formação de Professores (ICFP), no 

município Baucau, cuja missão é formar professores para a educação primária de 

Timor-Leste. Esse instituto existe desde 2002, quando a independência foi restaurada. 

O ICFP foi a primeira instituição onde ministrei aulas durante o período 2005-2007, na 

época em que participei do “Projeto Mãos Abertas – Voluntariado em Timor-Leste”. 

Em agosto de 2015, fui convidada a voltar ao ICFP para ensinar LP a alguns 

professores que se preparavam para fazer intercâmbio de educação, durante três 

meses, em escolas brasileiras do Instituto Marista, nas cidades de Curitiba e Porto 

Alegre. Naquele momento, eu havia terminado a parte curricular do programa de 

mestrado e, enquanto aguardava a aprovação do meu projeto de pesquisa junto ao 

Comitê de Ética (UFG), entendi que o contato com os docentes do ICFP daria 

contribuições significativas a minha pesquisa, uma vez que alguns daqueles 

professores tinham sido meus alunos, quando cursavam o curso de formação de 

professores naquele mesmo instituto. Em 2016, voltei ao ICFP como pesquisadora. 
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Figura 10 – O município de Baucau 

 
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Baucau_(município) 

 

2.3 Ética na pesquisa 

 

Com base nos quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, bem como a obrigatoriedade da garantia de 

deveres e direitos aos participantes, comunidade acadêmica e Estado, essa 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás (Anexo A) e tem por base, Celani (2005), ao destacar a importância dos 

aspectos éticos da pesquisa qualitativa. Para a autora (2005, p. 2), “a preocupação 

do pesquisador deve ser sempre a de evitar danos e prejuízos a todos os 

participantes a todo custo, salvaguardando direitos, interesses e suscetibilidades“. 

Nesse sentido, procurei me orientar pelos princípios éticos desde os primeiros 

diálogos acerca da elaboração do projeto de pesquisa e contatos estabelecidos com 

os participantes e suas instituições de trabalho. Para todos os envolvidos, foi 

apresentada a forma como se daria a realização da pesquisa proposta. Dessa 

maneira, certifiquei-me de que todos os participantes fossem esclarecidos quanto à 

preservação da identidade e à necessidade de assinarem o documento intitulado 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse documento é 

indispensável para as partes envolvidas, pois garante que haja tranquilidade e 

clareza, durante todo o processo de investigação. Portanto, foi dedicada atenção e 

cuidado para que todos os procedimentos cumprissem rigor ético, em todas as fases 

do estudo realizado. 
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2.4 Participantes 

 

Inicialmente, para composição do grupo de participantes, foram realizados 

encontros de sensibilização acerca do projeto com convite expressado oralmente. 

Propus-me compor um grupo constituído por doze (12) participantes e, como critério 

específico, todos professores leste-timorenses deveriam estar em exercício e terem 

nascido entre 1975 e 1999, período em que Timor-Leste esteve anexado à Indonésia 

sob regime de opressão.  

Nesse sentido, todos os participantes pertencem à faixa etária entre 27 e 46 

anos. No decorrer da pesquisa, houve alteração no total de participantes, porque 

outros professores tiveram interesse em participar, elevando o número para um total 

de dezessete (17) participantes. Foi dada a oportunidade aos participantes de 

escolherem entre serem entrevistados ou responderem a um questionário, o que 

resultou em quinze respondentes via produção escrita e dois entrevistados. Apesar 

de gênero não ter sido considerado relevante para a pesquisa, sete (9) professores 

se classificaram como sendo do gênero feminino e nove (8) professores se 

classificaram como sendo do gênero masculino. Timor-Leste tem um grande número 

de professores e professoras. Além disso, a profissão do educador é muito bem 

considerada em toda a sociedade. 

A relevância da caracterização dos participantes é que todos são professores 

leste-timorenses que ministram aulas das disciplinas do currículo vigente da educação 

em LP e Tetun. Entretanto, eles foram alfabetizados na língua indonésia, visto que a 

LP esteve proibida em Timor-Leste por 24 anos. Esses professores receberam toda a 

formação básica na língua indonésia e, para alguns, o curso superior também foi 

realizado na língua do país opressor.  

Um primeiro questionário, apresentado a seguir, foi elaborado a fim de obter 

melhores detalhes sobre a identificação desses participantes, além de traçar seus 

perfis de formação. Esse e outro questionário da pesquisa foram aplicados em uma 

mesma data. 
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Quadro 1 – Questionário 

1. Escreva seu nome completo.  

2. Qual é a sua idade? (     ) de 20 a 23 anos 
(     ) de 24 a 27 anos 
(     ) de 28 a 31 anos 
(     ) de 32 a 35 anos 
(     ) de 36 a 39 anos 
(     ) de 40 a 42 anos 

3. Quanto ao gênero, como você se classifica? (     ) masculino       
(     ) feminino 

4. Há quanto tempo atua como docente? 
 

(     ) de 0 a 2 anos 
(     ) de 3 a 5 anos 
(     ) de 6 a 10 anos 
(     ) de 11 a 14 anos 
(     ) mais de 14 anos 

5. Sobre sua formação profissional. 
 

(     ) graduação 
(     ) especialização 
(     ) mestrado 
(     ) doutorado 
(     ) formação continuada 

6. Especifique a instituição de ensino superior 
frequentada e a titulação obtida. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No momento em que aceitaram participar da pesquisa, os participantes ouviram 

a leitura do documento intitulado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Ao finalizar a leitura, entreguei o TCLE aos participantes a fim de ser preenchido e 

assinado. Apesar de terem assinado o termo, os participantes declararam que não 

haveria problema algum, caso seus nomes fossem divulgados. No entanto, eu 

considerei o termo, cujo texto inclui a informação da garantia de sigilo da privacidade 

e que, por isso, o nome não seria divulgado em momento algum. Portanto, escolhi 

codinomes em Tetun para resguardar as identidades dos sujeitos de pesquisa. Esses 

nomes fictícios aparecem no quadro abaixo, cujo objetivo é apresentar, 

resumidamente, o perfil pessoal e profissional de cada participante. A maioria dos 

codinomes são palavras da língua Tetun. Outros são nomes próprios de lugares 

completos ou abreviados. Todos os codinomes foram transpostos foneticamente para 

a Língua Portuguesa. Três participantes não possuem graduação na área de 

educação básica. São professores que assumiram atividades de ensino devido à 

carência do quadro docente. A fim de regulamentar seus cargos, de acordo com o 

regimento do funcionalismo público, são convocados a participar de atividades de 

formação continuada, como complementação pedagógica. 
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Quadro 2 – Participantes 

Nome Idade Gênero Tempo de trabalho Formação  

Neni 42 feminino 14 anos  Bacharelato ICFP18 
Baucau 

Kusi 34 masculino 13 anos  Licenciatura em Pecuária 

Fitun 42 feminino 14 anos  Formação Continuada 
PQLP19 

Loron 36 masculino  9 anos  Licenciatura em Gestão 
Pública DIT20 

Lorico 34 masculino 13 anos  Licenciatura em Português 

Oan 29 masculino Voluntário  Bacharelato ICFP 

Naroman 26 masculino Estágio  Bacharelato ICFP 

Lina 36 feminino  9 anos  Bacharelato Acelerado 

Cono 33 masculino  9 anos  Bacharelato ICFP 

Ambenu 27 masculino Estágio  Bacharelato ICFP 

Bétel 36 feminino  9 anos  Formação Continuada 
PQLP 

Areka 34 feminino  9 anos  Bacharelato ICFP 

Tasi  37 feminino  4 anos  Licenciatura Gestão 
Pública DIT 

Uaimuá 34 masculino  5 anos Bacharelato ICFP 

Garuai 32 feminino  8 anos Bacharelato ICFP 

Nina 33 feminino  5 anos Licenciatura em Formação 
de Professores UNTL21 

Boavida 35 feminino  8 anos Bacharelato ICFP; Gestão 
educacional UCB-Br; 
mestrado em educação 
UCB-Br. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.5 Instrumentos 

 

A fim de que a pesquisa atingisse o objetivo, foi importante que os instrumentos 

a serem aplicados fossem escolhidos atenta e cuidadosamente. Dessa forma, 

priorizando o caráter dialógico, decidi entre entrevistas gravadas e questionários 

escritos a serem aplicados aos sujeitos da pesquisa. Trata-se de instrumentos 

apropriados à realização do estudo. Os instrumentos de pesquisa podem variar em 

conformidade com a metodologia adotada. De acordo com Ghedin (2008), a 

flexibilidade do procedimento de aplicação dos instrumentos é fundamental e a 

                                                
18  Instituto Católico Para Formação de Professores. 
19  Programa de Qualificação e Ensino de Língua Portuguesa, Cooperação brasileira de educação em 

Timor-Leste. 
20  Díli Institute Technology. 
21  Universidade Nacional Timor Lorosa’e, Díli, Timor-Leste. 
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metodologia deve permitir ajustes, sempre que necessário, e caminhar conforme os 

aspectos provisórios que vão surgindo no grupo dos participantes. Na visão de El 

Andaloussi (2004, p. 131), “em momento algum, os instrumentos devem tornar-se 

instrumentos de autoridade”. Apesar de a observação não ter sido instrumento 

essencial ao Estudo de Caso, eu a considerei com base na perspectiva 

interpretativista que compreende essa estratégia, em um contexto social determinado, 

como o primeiro momento de um conjunto de procedimentos a serem seguidos, 

durante a realização de uma pesquisa. 

Segundo Afonso (2005, p. 91), “a observação é uma técnica de geração de 

dados particularmente útil e fidedigna, na medida em que a informação obtida não se 

encontra condicionada pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos, como acontece 

nas entrevistas e nos questionários”. Para Esteves (2008), a observação permite o 

conhecimento direto dos fenômenos da forma como eles acontecem em seus 

contextos. Para Fiorentini e Lorenzato (2006), a observação é uma técnica estruturada 

e de cunho etnográfico, visto que o pesquisador frequenta os locais onde os 

fenômenos ocorrem naturalmente. A observação é fundamental na compreensão e 

transformação de processos e é motivada por uma série de questionamentos. As 

minhas observações foram muito importantes e tiveram início desde as minhas 

primeiras atividades como docente, em 2005,22 estendendo-se ao momento em que 

me tornei pesquisadora.  

 

2.5.1 Diário de bordo 

 

Durante todo o processo de pesquisa, minhas observações foram registradas 

em cadernos simples tipo brochura, compondo um diário de bordo com registros de 

experiências, anotações relevantes e reflexões. Ghedin (2008, p. 245) afirma que “há 

autores [...] que chegam a falar da necessidade de um diário de bordo como 

instrumento necessário para consignar as informações construídas durante todo o 

processo de pesquisa”. Nesse caso, importa que seja verdadeiramente um registro 

diário, cotidiano. Para Esteves (2008), o diário de bordo deve conter registros 

detalhados, descritivos e focalizados do contexto, das pessoas, de suas ações e das 

interações.  

                                                
22  A técnica da observação é mencionada nas páginas 44-45 e é retomada aqui no sentido de enfatizar 

sua importância durante a minha vivência com o povo leste-timorense.  
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2.5.2 Entrevistas (Apêndice B e C) 

 

A entrevista foi um dos instrumentos escolhidos para essa pesquisa com base 

nas características apontadas por Lüdke e André (1996) de produção de informações 

descritivas a partir do envolvimento do pesquisador com a situação estudada, focando 

o processo mais que o produto para valorizar a perspectiva dos participantes. Por isso, 

a entrevista é vista como um instrumento adequado à geração dos dados. Por se tratar 

de um estudo empírico, as entrevistas constituem uma das fontes mais importantes 

de informações. Por meio desse tipo de instrumento de pesquisa, o entrevistado 

expressa sua opinião sobre determinado assunto, utilizando suas próprias 

interpretações. 

É, também, um instrumento capaz de demonstrar grande habilidade 

comunicativa, de modo a contemplar o diálogo em várias interfaces, porque parte das 

conversas em nível interpessoal, perpassando pelo antes e depois, por intertextos e 

valores ideológicos. Isso permite que a aplicação da entrevista, nesse caso, adquira 

uma característica intercultural. 

A preparação da entrevista, na visão de Marconi e Lakatos (1990, p. 86), é 

muito importante e exige muita clareza. Para esse estudo, optei pela elaboração de 

entrevista semiestruturada, com apresentação de tópicos considerados relevantes em 

relação ao tema, ao invés de questionamentos fechados. Esse tipo de formato oferece 

a possibilidade de respostas subjetivas. Quanto ao entrevistador, esse pode ter um 

guia de questões, mas deve estar preparado, caso a entrevista mude de caminho. 

Outro investimento necessário à condução da entrevista é que, durante a aplicação 

desse instrumento, sejam desenvolvidas ações como checar, refletir, questionar.  

O objetivo da entrevista é permitir que o participante possa expandir-se, 

apropriando-se da boa interação com o pesquisador. Nesse caso, o recurso auditivo 

usado no tratamento dado às entrevistas é apenas pela necessidade de transcrição 

futura. Nesse estudo, a entrevista compôs-se de dois roteiros, cujas perguntas 

discorreram sobre a experiência dos participantes com diferentes línguas em um 

mesmo espaço; a compreensão da oficialização de línguas, bem como a 

aprendizagem de línguas e, principalmente, sobre a realidade linguística de Timor-

Leste. 
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2.5.3 Questionário (Apêndice D) 

 

Um segundo questionário aplicado foi elaborado com nove (9) perguntas. Para 

essa discussão, adotei o questionário na visão de Lüdke e André (1996) e Gil (1999), 

por ser um instrumento de pesquisa bastante útil no sentido de permitir o 

aprofundamento de pontos levantados pelo pesquisador. Nesse estudo, utilizei o 

questionário fechado, a fim de elaborar perfis relacionados ao tema, presentes nos 

questionamentos. Por meio desse instrumento foi-me possível obter a formação de 

um cenário bem amplo, em relação à realidade linguística de Timor-Leste. 

A aplicação dos questionários pode ser coletiva e/ou individual e pode ter, ou 

não, uma função classificatória para entrevista posterior. Os questionários podem ser 

entregues, posteriormente. De acordo com Marconi e Lakatos (1990, p. 89), “o 

questionário atinge maior número de pessoas, ao mesmo tempo, entre outras 

vantagens”.  

Esse segundo questionário foi aplicado e respondido presencialmente por uma 

parte do grupo de participantes, enquanto a outra parte preferiu responder em casa, 

entregando posteriormente. Dois participantes tiveram o questionário aplicado, 

virtualmente, porque viajaram para fora do país, antes do encontro agendado para 

aplicação presencial. Esses participantes mantiveram contato comigo, via correio 

eletrônico, e, dessa forma, responderam e enviaram o questionário. 

Busquei elaborar esse instrumento com base em critérios considerados 

importantes para obtenção dos resultados obtidos. Primeiramente, foi feita a escolha 

e organização das questões, de modo relevante, considerando a informação 

pretendida capaz de favorecer uma reflexão progressiva. Em seguida, pensei na 

dimensão do questionário e decidi por um texto não muito extenso para que fosse 

preenchido, totalmente, com tranquilidade e sem provocar cansaço. 

O questionário foi produzido em LP e Tetun, em uma linguagem simples e 

objetiva. Por um lado, o uso da LP e da língua nacional considerou o entusiasmo dos 

participantes quando essas duas línguas lhes são apresentadas numa condição de 

igualdade e, por outro lado, visou ao conforto de cada participante, podendo, dessa 

forma, escolher a língua na qual se sente mais confiante.  

As duas línguas oficiais, presentes nos instrumentos de pesquisa, também 

refletem uma opção minha no sentido de não sobrepor a LP sobre a Tetun. Assim 

como a realidade, a língua também é uma construção. Durante a aplicação dos 
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instrumentos, houve a busca intensa de uma linguagem que me aproximasse dos 

participantes numa relação de igualdade.  

No quadro seguinte, apresento o codinome de cada participante e seu 

respectivo instrumento de pesquisa. 

 

Quadro 3 – Codinomes e Instrumentos 

Codinome do participante Instrumento de pesquisa 

Ambenu Questionário 

Areka Questionário 

Bétel Questionário 

Boavida Entrevista 

Cono Questionário 

Fitun Questionário 

Garuai Questionário 

Kusi Questionário 

Lina Entrevista 

Lorico Questionário 

Loron Questionário 

Naroman Questionário 

Neni Questionário 

Nina Questionário 

Oan Questionário 

Tasi Questionário 

Uaimuá Questionário 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a apresentação dos procedimentos metodológicos, o capítulo seguinte 

apresenta os pressupostos teóricos que dão respaldo ao estudo realizado. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A fim de compor um quadro de abordagem teórica de interpretação do 

problema, capaz de dar suporte à pesquisa, trago os estudos etnológicos de Calvet 

(2002, 2007), sobre políticas linguísticas e repertório plurilíngue em diferentes partes 

do mundo. Nesses estudos, o autor destaca que a política linguística determina as 

grandes decisões referentes à relação entre língua e sociedade. Nesse caso, 

somente uma definição sociolinguística das línguas é apropriada para os estudos de 

política linguística. Também, corroboro os estudos de Labov (2008), ao considerar 

as línguas e as práticas linguísticas em contextos de tensão ou conflito 

sociolinguístico. 

  

3.1 Políticas linguísticas e planejamento educacional 

 

Nesse tópico, o foco é apresentar uma conceituação de política linguística 

capaz de subsidiar a análise e interpretação dos dados do presente estudo. Para isso, 

busquei conhecer as políticas linguísticas aplicadas à realidade de Timor-Leste para 

que tivesse condições de refletir sobre a situação sociolinguística daquele país. Além 

disso, é preciso saber como se dá o planejamento de atividades, a fim de tratar as 

línguas de modo coerente e contínuo. 

Tomando por base Calvet (2007), trago o conceito de política linguística como 

decisão de poder, cujo objetivo é administrar e regular o convívio das línguas em uma 

sociedade, essencialmente no que se refere ao estatuto e ensino dessas línguas. 

Dessa forma, compreendo que a política linguística se preocupa com a relação entre 

o poder e as línguas, ou seja, a política linguística tem como foco as grandes decisões 

políticas sobre as línguas e seus usos na sociedade.  

Para Calvet (2007), a aplicação de uma política linguística é baseada nas 

características da realidade a que se destina e, por isso, está associada à elaboração 

de um planejamento linguístico, no qual a preocupação parte das instituições que 

detêm o poder, no qual são explicitadas as estratégias a serem implementadas. 

Assim, entendo que uma política linguística deve considerar a situação linguística 

presente na comunidade na qual vai ser aplicada. Caso contrário, na visão de Calvet 

(2007), a política linguística corre o risco de não dar clareza às suas intenções. 
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Esse aspecto me reporta a Timor-Leste, onde LP e Tetun foram politicamente 

oficializadas, mas a situação sociolinguística permaneceu da mesma forma, em todos 

os segmentos da vida leste-timorense. O estatuto das referidas línguas não reflete, 

totalmente, a real situação linguística do país, o que, de certa forma, justifica as 

inquietações e motiva as permanentes discussões sobre o tema. 

Um problema específico das discussões é a reintrodução da LP imersa em um 

espaço plurilíngue que, por sua vez, necessita de uma gestão adequada aos 

interesses e objetivos de todos os seus falantes. Para Calvet (2007), se as línguas 

são patrimônio de seus falantes, todos os problemas que envolvem língua (s) são 

questões do Estado. No entanto, as intervenções nos problemas de língua (s), 

sobretudo quando se trata de busca de solução para certas questões, ainda são 

tímidas e receosas. Isso as impedem de serem levadas ao conhecimento daqueles 

que, teoricamente, são os decisores e são, também, falantes de línguas. 

Parafraseando Calvet (2007), o planejamento, de modo geral, é decidido por poucos 

planejadores e imposto a um grande número de planejados, aos quais raramente se 

pergunta a opinião. 

Em Timor-Leste, há uma política linguística assegurada pela Constituição (C-

RDTL/2002), na qual consta do artigo 13º sobre línguas oficiais e línguas nacionais, 

nos itens 1 e 2, que o Tetun e o Português são línguas oficiais, enquanto o Tetun e as 

outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado. A política 

linguística também destaca, no artigo 159º, que o inglês e o indonésio são as línguas 

de trabalho. No entanto, o planejamento linguístico contempla somente dois focos 

específicos: a escola e administração estatal, esses alicerçados pela LP e Tetun. 

Atualmente, as pesquisas no âmbito da Sociolinguística e da política e 

diversidade linguísticas apontam para a necessidade de valorização das línguas 

minoritárias para que essas passem a ter um estatuto mais digno nas sociedades que 

as usam. Com base nisso, o fato de Timor-Leste ter apenas uma língua nacional entre 

tantas línguas não significa que o Estado não possa desenvolver o ensino de várias 

línguas.  

Além disso, a aceitação implícita de usos linguísticos já concretizados na 

dinâmica social não deixa de constituir uma forma de política, embora sem 

planejamento. A isso, Calvet (2007) define como situação sustentada por fenômenos 

in vivo. Esse é um tipo de gestão que “[se] refere ao modo como as pessoas resolvem 

os problemas de comunicação com que se confrontam cotidianamente” (CALVET, 
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2007, p. 69). No entanto, intervir em situação linguística pode apresentar 

dificuldades. Calvet (2002) classifica as diferentes formas de intervenção sobre 

situações linguísticas como sendo de iniciativa in vivo ou in vitro.  

Retomando Calvet (2007), as intervenções in vivo são as escolhas dos 

indivíduos sem influência direta do Estado. Nessas, é por meio da prática social que 

se chega à solução de um problema. Trata-se de um tipo de intervenção que pode 

reforçar a identidade de um grupo e promover o avanço das situações. No que se 

refere às intervenções in vitro, essas são feitas por meio de leis e decretos, como 

uma ação do poder sobre o processo de uma determinada situação que passa a ser 

considerada, oficialmente, como política linguística.   

No caso de Timor-Leste, o Tetun é um resultado de intervenção in vivo, uma 

vez que teve suas funções ampliadas. Como já observado, esses usos sociais não 

podem ser desconsiderados nos momentos de tomada das “grandes decisões”, ou 

seja, as decisões legislativas, devido à possibilidade de resistência por parte da 

população. 

Desse modo, essas decisões adquirem visibilidade somente quando estão 

baseadas nos alicerces sociais e linguísticos já existentes, anteriormente, nas 

comunidades. Com isso, a cultura linguística, implícita e consolidada nos usos de uma 

comunidade pode influenciar, realmente, os comportamentos, muito mais 

intensamente que qualquer política, aberta, explícita e consagrada nos textos legais, 

o que para Calvet (2007) é definido como intervenção in vitro.  

A expressão in vitro pode explicar os insucessos de algumas intervenções 

institucionais. Portanto, o primeiro passo a ser dado rumo a qualquer política 

linguística deve ter como base uma reflexão sobre algumas representações e modos 

de pensar das populações envolvidas, pois assim acredito na possibilidade de ações 

que esclareçam as resistências que possam ser encontradas.  

Contudo, a criação de uma tipologia de políticas não constitui uma tarefa fácil. 

Para reconhecimento e esclarecimento de diferentes políticas linguísticas, Calvet 

(2007) se dedicou ao estudo de vários casos em diferentes países e com base em 

diferentes modelos, cujos autores tiveram suas pesquisas iniciadas por volta da 

segunda metade do século XX. 

Nesse sentido, parto do pressuposto que no planejamento linguístico há a 

passagem de uma escolha teórica que podemos chamar de PL, mas sobretudo o 

registro de um estado que transita do fato para a ação, constituindo o planejamento 
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linguístico, fase em que se torna necessário uma atuação mais concreta e uma 

intervenção efetiva do Estado. Sobre aplicação do planejamento linguístico, Calvet 

(2007) cita o modelo de Haugen (1966), no qual 

 

[o]s decisores são, no final das contas, os usuários da língua, e que são, 
portanto, eles que precisam ser convencidos a aceitar a solução escolhida. 
Desse ponto de vista o indivíduo quase não tem relevância, a não ser aquela 
que lhe é dada por sua autoridade pessoal ou científica. Em contrapartida, o 
governo controla o sistema escolar, as mídias; e para ele a melhor estratégia 
consiste em introduzir a reforma linguística escolhida por meio da escola. 
(CALVET, 2007, p. 24). 

 

Se a ideia de planejamento linguístico pressupõe a de política linguística, a 

recíproca não é verdadeira, pois existem escolhas em matéria de línguas que não são 

aplicadas. A existência de políticas linguísticas não aplicadas pode não significar 

negligência por parte dos dirigentes, mas acaba por revelar políticas não funcionais, 

inadaptáveis à situação sociolinguística em foco.  

Isso, de certa forma, vai ao encontro da realidade do Estado leste-timorense 

que, ao restaurar sua independência, decide, concomitantemente, pela oficialização 

de duas línguas, uma nacional e outra ex-colonial, sem que esse evento fosse seguido 

de ações voltadas para a introdução das línguas oficiais na escola, na administração 

pública entre outras esferas até que essas línguas alcançassem todos os domínios da 

vida nacional.  

Sobre a possibilidade de êxito ou dificuldade na aplicação de uma política 

linguística, Calvet (2007, p. 158), afirma que “os fatores que facilitam o êxito podem 

ser históricos”. No entanto, esse autor acrescenta que “os fatores são frequentemente 

simbólicos”. Ao explicá-los, Calvet (2007) explica os dois âmbitos aplicados a políticas 

linguísticas da Tanzânia. 

 

Na época da independência da Tanzânia, [como exemplo de fator histórico], 
o suáli já era escrito e utilizado havia muito tempo na administração local, o 
que facilitou sua promoção. [Como fator simbólico], o suáli ainda era visto 
como a língua da independência, e não podia ser assimilado à língua de um 
grupo étnico impondo-se às outras [...]. (CALVET, 2007, p. 158). 

 

Em Timor-Leste, por sua vez, as línguas oficiais foram declaradas, antes de 

serem criadas condições suficientes para a sua introdução no ensino e na 

administração. Dessa forma, a existência das duas línguas oficiais se configura como 

simbólica, porque, na prática, o Tetun depende de investimento para cumprir o papel 
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de língua de ensino, e a LP depende de políticas de implementação mais efetivas, 

uma vez que a esfera da educação não tem demonstrado condições plenas para 

assumir a tarefa de reimplantação da LP no país. 

Ressalto que muitos debates motivados pelo tema ‘as línguas do país’ 

começaram a surgir desde a restauração da independência (2002). Um dos problemas 

foi a mudança de política linguística que resultou na troca abrupta da língua de 

instrução. Isso se deu em um curto período de tempo (1998-2002). Além disso, após 

o referendo (1998), os professores, em sua maioria, indonésios, tiveram de sair do 

país.  

Outro problema que merece atenção é a aglutinação de ideias das instituições 

internacionais parceiras multilaterais do processo de reconstrução do Estado leste-

timorense, entre outros que podem ser percebidos no decorrer das discussões 

apresentadas nesse trabalho. Segundo Carneiro (2010), “isso ocorre porque os 

cooperantes possuem interesses divergentes e diferentes concepções a respeito das 

políticas que geram visões diferentes sobre como devem ser equacionadas as ações 

do ministério da educação” (CARNEIRO, 2010, p. 16). 

Essa aglutinação de interesses e concepções é percebida pelos países 

cooperantes que têm ofertado recursos financeiros significativos ao Estado para 

atender à área da educação, o que implica uma demanda de tempo voltado ao 

planejamento linguístico. Outro aspecto significativo é o que diz respeito à ação sobre 

as línguas. A política linguística seguida de planejamento linguístico pode normalizar 

a língua nacional e essa intervenção pode se situar em três níveis, consoante Calvet 

(2007, p. 115), que são, primeiramente, a escrita, no sentido de oferecer uma 

ortografia ou modificar uma ortografia já existente. 

Depois, o vocabulário, no sentido de criar novas palavras, por meio de 

neologismo ou empréstimo, a fim de permitir ao Tetun que os conteúdos ministrados 

em LP, como no caso de Timor, também possam ser veiculados, estando as duas 

línguas oficiais em mesmo nível. E, por último, a variação que implica na necessidade 

de escolha entre as diferentes variantes ou formas regionais ou criar uma forma nova, 

a partir das variantes existentes.  

Entretanto, essas intervenções que, para Calvet (2007), são in vivo, pois 

representam as escolhas dos indivíduos sem influência direta do Estado, podem 

reforçar a identidade de um grupo e promover o avanço das situações. Ainda para 
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esse autor (2007), esse tipo de intervenção representa a prática social como meio 

para chegar à solução de um problema.  

Em Timor-Leste, as intervenções in vivo podem ser ilustradas pelas 

discussões que acontecem desde a restauração da independência, em 2002, 

quando, abruptamente, ocorreu a mudança de uma língua oficial para outras duas 

línguas. A partir daquele momento, a sociedade começou a discutir o futuro de suas 

línguas. Dessa forma, junto à esfera educacional e à mais alta do sistema político, 

têm sido discutidos alguns programas que defendem o início da formação básica 

em língua materna, outros em língua nacional e em LP.  

Esses programas são apoiados por agências e governos estrangeiros e 

envolvem altos recursos financeiros. Em virtude disso, há uma interrogação na 

sociedade, no sentido de compreender qual (is) projeto (s) de sociedade estaria(m) 

implícitos no desenho de cada programa. Atualmente, alguns projetos voltados para 

a alfabetização e letramento inicial nas línguas locais e na língua nacional têm 

encontrado várias formas de resistência, refletidas na falta de apoio político e de 

recursos financeiros e materiais.  

Em contrapartida, existe a aprovação bem-sucedida do projeto intitulado, 

inicialmente, ‘escola-referência’, com apoio financeiro de Portugal e ainda com um 

pequeno número de unidades de ensino em todo o país. Nas escolas-referência, 

agora, ‘centros de aprendizagem’, após polêmica popular sobre o sentido elitista da 

palavra ‘referência’, todas as disciplinas do currículo, em todos os segmentos da 

formação básica, são ministradas em LP. Dos critérios para ingresso nesses centros 

de aprendizagem, é necessário que pretensos estudantes e famílias possuam 

domínio básico de LP.  

Se a noção de planejamento linguístico implica, consequentemente, a de 

política linguística, a recíproca não é verdadeira, porque se pode fazer uma longa lista 

de escolhas em matéria de línguas e jamais conseguir aplicá-las. Essa mesma 

decisão será considerada como simbólica, se não puder ser aplicada em um primeiro 

tempo ou se não puder ser aplicada em um certo período de tempo. É o caso da 

decisão da Assembleia Constituinte de 2002, ao declarar o Tetun como uma das 

línguas oficiais de Timor-Leste, sem que se tivessem criado condições adequadas 

para a sua introdução na administração e no ensino, afirmando a existência de duas 

línguas oficiais, o que é simbólico, porque, na prática, a LP não funciona dessa 

maneira. 
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A ideia de planejamento linguístico tem, verdadeiramente, de levar em conta 

que a língua escolhida tenha uma história que justifique tal escolha; que as relações 

que ela estabelece com as outras línguas possam justificar a legitimidade da escolha 

ou, então, que possa oferecer à sociedade, elementos, os quais todos possam provar 

que a hipótese é justa. Mas implica, sobretudo, que o homem possa intervir, in vitro, 

sobre estes dois aspectos: escolher a língua e as relações entre as línguas.  

Na tentativa de relacionar a política linguística vigente e a LP em um espaço 

linguístico diverso, bem como as percepções da LP pelos professores leste-

timorenses, considerando as diferentes faces de sua realidade linguística, apresento 

a situação sociolinguística desses professores, cuja maioria não possui proficiência 

plena das línguas oficiais. Eles foram formados no tempo do governo indonésio (1975-

1999), principalmente depois de 1980, época em que a Indonésia passa a ter uma 

política mais explícita de dominação cultural.  

A formação, àquela altura, ocorria por meio de programas de formação 

específicos, na língua Indonésia, a fim de formar professores para os primeiros anos 

da formação básica. Os professores dos outros níveis dessa formação vinham de 

diferentes ilhas indonésias. A partir de 1990, vários leste-timorenses adentraram 

universidades indonésias para atuar em todos os níveis de ensino. O ensino superior 

teve início em 1987, época da criação da Universidade Nacional Timor Lorosa’e 

(UNTL), cujo ensino também era em indonésio. 

Naquela época, tanto em Timor-Leste como em toda a Indonésia, a segunda 

língua era o inglês, ensinado em alguns níveis da formação básica. Retomo aqui a 

informação de que, durante todo o tempo de ocupação, a LP, que até 1974 foi a língua 

de instrução, foi proibida, e ao Tetun foi reservada a condição de língua de 

comunicação, somente, e sem valor social. 

A mudança de língua de instrução, em 2002, após a restauração da 

independência, na tentativa de reverter a situação anterior, adotando a LP e o Tetun 

como línguas oficiais, propondo a reinserção da LP no país e introduzindo o Tetun 

como língua oficial teve muitas consequências em diferentes níveis. No entanto, a 

área em que surgiram mais dúvidas e inquietações, tornando-se um grande problema, 

foi a formação de professores.  

De acordo com Bolina (2005), os professores do ensino primário tiveram de 

começar a ensinar em LP e Tetun, pois, em 2001, após a retirada da Indonésia, foi 

realizado um plano de reimplantação da LP no sistema educativo. O fato de muitos 
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professores não conhecerem essas línguas, levou à convocação de muitas pessoas, 

algumas sem formação pedagógica, mas tratava-se de pessoas que estudaram 

durante o período colonial português e, por isso, tinham cursado o nível primário em 

LP.  

Para atender aos níveis de ensino, nos quais atuavam os professores 

indonésios, foram chamados aqueles que tinham sido formados no período indonésio 

ou na Indonésia. Entretanto, apesar da disponibilidade para colaborar com a 

reconstrução do país, esses professores, por serem de uma geração mais nova, não 

conheciam a LP. Dessa maneira, deu-se início ao plano de reintrodução da LP, para 

substituir a língua indonésia.  

Em 2008, o nível pré- secundário passou a ser chamado de terceiro ciclo do 

ensino básico 1 e recebeu os primeiros estudantes já alfabetizados em LP. Lembro 

que os conflitos políticos internos ocorridos em 2006, propiciaram um atraso de um 

ano na formação básica, visto que todas as aulas foram suspensas. Os estudantes 

finalistas do ensino médio tiveram sua escolarização em língua indonésia e o primeiro 

contato com a LP, como segunda língua, foi no ensino secundário.  

Afora a problemática social, gerada por essa transição na vida das crianças e 

dos jovens, a responsabilidade sobre o fracasso e o insucesso linguístico é atribuído 

aos professores. O Ministério da Educação de Timor-Leste, em parceria com as 

cooperações brasileira e portuguesa, tem desenvolvido alguns programas de 

formação de professores em LP, para que esses possam atuar em conformidade com 

o que determina a política linguística de Timor-Leste. No entanto, destaco que essa 

política não está relacionada diretamente com a CPLP e, sim, com a orientação da Lei 

de Bases da Educação sobre as línguas de ensino Tetum e LP. 

 

3.2 Teoria das representações sociais 

  

O conceito de representações tem se manifestado como um conceito 

pertinente em várias disciplinas. Apesar de ter passado por algumas alterações ao 

longo do tempo, conserva o seu significado e é imprescindível na compreensão dos 

fenômenos humanos e sociais. Nessa pesquisa, a expectativa perpassa a 

possibilidade de demonstração do papel das representações sociais na apreensão 

dos diversos modos de reflexão e ação no campo linguístico. 
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A noção de representações surgiu com Durkheim, em 1898, quando ele 

estudava a natureza e a articulação entre representações individuais e 

representações coletivas, fundando assim uma sociologia das representações que 

passou a ser usada em diversas disciplinas como a Antropologia, a Sociologia, a 

Linguística, a Filosofia, entre outras. Embora o conceito possa se aplicado a essa 

ou aquela área de conhecimento, o objetivo é sempre o mesmo, ou seja, entender 

melhor como perceber o senso comum. 

Durkheim (1974) dedicou-se intensamente ao estudo das representações e, 

por isso, afirma que a sociedade e a socialização são a base das representações. 

Para esse sociólogo (1974), a vida social é formada de representações coletivas, 

que diferem de representações individuais: “As representações coletivas são 

exteriores à consciência individual. Elas não derivam de indivíduos isolados, mas a 

concorrência entre si” (DURKHEIM, 1974, p. 40). 

Dessa forma, as representações individuais são consideradas como um 

fenômeno psíquico inconsciente, às quais se juntam o contexto social em que surge 

o que é influenciado, não só pela sociedade, mas pelas representações coletivas. 

Na visão de Durkheim (1974), a sociedade é fundamental e influencia a ação dos 

sujeitos. Ele defende a importância de se definir as representações e o quanto essas 

são importantes na configuração da sociedade.  

O conceito de representação social foi definido com a contribuição da 

psicologia social e tem sido utilizado na área da linguística. Foi Moscovici (2004) 

quem criou a Teoria da Representação Social, em seu estudo sobre a RS da 

psicanálise. A preocupação de Moscovici (2004) passava pelas mudanças e as 

permanências da vida social, questionando-se sobre o motivo das representações, 

das reações do grupo e do indivíduo.  

É, com base nisso que Moscovici (2004) define RS como uma forma de 

conhecimento que tem a função de elaborar comportamentos e comunicação entre 

indivíduos (MOSCOVICI, 2004). Relacionando o pensamento de Durkheim (1974) 

ao de Moscovici (2004), esse ampliou o conceito do primeiro para defender a ideia 

de que as representações sociais são um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações que se caracterizam por um modo dinâmico de compreender e 

comunicar-se ao nível do senso comum. São, portanto, fenômenos criados na vida 

cotidiana no decurso da comunicação resultante da relação entre os indivíduos. 
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Elas determinam o campo das comunicações possíveis, modelos de 
comportamento, interesses, valores ou ideias, aspirações, crenças e mitos 
apresentados nas visões compartilhadas pelos grupos e regula, por 
consequência, as condutas desejáveis ou admitidas. (MOSCOVICI, 2004, 
p. 49).  

 

Ao substituir coletiva por social, Moscovici (2004) observa um realce nessa 

diferença, deixando de ser um conceito que explica o conhecimento e crenças de 

um grupo, para se tornar um fenômeno que exige explicação e produz 

conhecimento. Desse modo, tornam-se compreensíveis as representações como 

formas de comunicação e interpretação, mas também, de produção e elaboração 

de conhecimentos. Também são RS, na sociedade atual, suas convenções sociais 

e comportamentos rituais. 

Essas configurações podem ser compreendidas, conforme Moscovici (2004, 

p. 210), ao afirmar que “as representações sociais se apresentam como um 

entrecruzamento de ideias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas 

livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias”. Tanto a visão de Durkheim 

como a de Moscovici, marcadas por mudanças e transformações constantes na 

atualidade, vão ao encontro dos estudos de Jodelet (2001) sobre TRS, por sua 

fidelidade à ideia original e relação com a perspectiva antropológica.  

Para essa autora (2001), as representações são orientadas para a 

comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideológico em 

que vivemos. Essas representações são, para Jodelet (2001), fenômenos sociais 

que contribuem para construção de uma realidade partilhada por um grupo de 

indivíduos, mas que têm de ser entendidas a partir do seu contexto de produção, 

das funções simbólicas e ideológicas que lhe estão agregadas e das formas de 

comunicação onde circulam.  

Ainda para a autora (2001), há quatro características fundamentais no ato de 

representar. A primeira refere-se à ideia de que a RS é sempre a de alguma coisa 

(objeto), de alguém (sujeito); em seguida, a RS tem uma relação com o seu objeto 

de simbolização, substituindo-o e de interpretação, conferindo-lhe significações; 

também, a representação é uma forma de saber e, por último, a representação é 

um saber prático que se refere à experiência a partir da qual é produzida, aos 

contextos e condições em que surge e a sua ação sobre o mundo.  

A finalidade das representações é tornar familiar algo que não é familiar. Em 

geral, a dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização em que os objetos, 
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pessoas e acontecimentos são compreendidos previamente, sendo que as ideias 

ou as ações que perturbam e causam tensão são dinâmicas, não familiares. De 

acordo com Moscovici (2004), para assimilar o não familiar na formação das RS, 

existem duas funções denominadas ancoragem e objetivação. Para esse autor, 

ancoragem é o processo pelo qual algo estranho e perturbador é classificado em uma 

categoria já existente, categoria já familiar ao sujeito. É o processo de integração de 

algo novo a um sistema de informações, a esquemas de pensamento que servem 

como pontos de referência para a nova representação. À medida que o novo é 

comparado a uma categoria já existente, adquire as características dessa categoria, 

ajustando-se a ela, de modo a garantir conformidade entre o novo e o familiar.  

O processo de ancoragem ocorre pela necessidade que têm as pessoas de dar 

significados, classificar, rotular, nomear algo desconhecido, tornando-o familiar. Esse 

processo implica limitar algo – objeto, pessoa, grupo, acontecimento – dentro de um 

conjunto de ações e regras preestabelecidas, que prescrevem o que é ou não 

permitido a todos os membros da categoria. Para Jodelet (2001), o mecanismo de 

ancoragem reúne as principais funções das representações sociais: integração de 

algo novo a categorias já familiares, interpretação da realidade e orientação dos 

comportamentos e práticas sociais.  

A objetivação, segundo mecanismo apresentado por Moscovici, a fim de 

explicar o processo de construção das representações sociais, descreve a forma 

como uma representação se realiza, se materializa e se naturaliza. No processo de 

objetivação, um conceito, uma palavra, é transformado em uma imagem. Quando “[...] 

a imagem é ligada à palavra ou a ideia se torna separada e é deixada solta numa 

sociedade, ela é aceita como uma realidade, uma realidade convencional, clara, mas 

de qualquer modo uma realidade” (MOSCOVICI, 2004, p. 73). Os mecanismos de 

ancoragem e de objetivação consistem em um processo de integração cognitiva de 

novos elementos ao sistema de representações, podendo ser alterado ou atualizado 

diante de novos fenômenos que lhe são estranhos (ANADÓN; MACHADO, 2003). 

São, portanto, processos interdependentes: a ancoragem integra um novo conteúdo 

à estrutura preexistente e a objetivação materializa e naturaliza esse conteúdo em 

uma imagem. 

É a partir dos anos 1960 que surgem estudos sobre representações 

linguísticas associadas à psicologia social da linguagem, à linguística e, 

particularmente, à sociolinguística. Sem se opor a essa ideia, Calvet (2002) admite 
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que as práticas linguísticas e as representações são indissociáveis, apesar de a 

área das representações estar ligada de forma inconsciente a fatos linguísticos e 

ser considerada como não científica. Ao confrontar práticas linguísticas e 

representações, ele destaca que as primeiras representam o que é produzido por 

seus autores, enquanto as representações simbolizam a maneira como as práticas 

são pensadas pelos falantes e como essas se situam em relação aos outros falantes 

(CALVET, 2002, p. 158). Em razão disso, as representações determinam o 

julgamento sobre as línguas e as atitudes diante das mesmas.  

As representações agem ainda sobre as práticas, mudando a língua, sendo 

constituídas por um conjunto de imagens, posições ideológicas, crenças sobre as 

línguas e práticas linguísticas. Por isso, as representações da língua são uma 

categoria das representações sociais e as funções, que as representações 

linguísticas desempenham, passam pelas funções das representações sociais, no 

que se refere à construção da identidade, à reconstrução da realidade, à orientação 

bem como à justificativa de condutas e comportamento comunicacional.  

A Sociolinguística focaliza as representações sociais das línguas, as 

representações linguísticas, os usos sociais das línguas e as representações dos 

usos sociais das línguas. Boyer (1996) afirma, também, que as representações 

sociolinguísticas desempenham um papel muito importante nas políticas 

linguísticas e na análise de situações comunicativas conflituosas, uma vez que 

essas são alimentadas por valores sociolinguísticos, atitudes e ideologias.  

Esse autor acrescenta que a sociolinguística tem em conta a dinâmica 

interacional das representações e a sua construção em situações de conflito. Para 

compreender a abordagem sociolinguística das representações, Boyer (1996) 

propõe os conceitos de imaginário linguístico e imaginário etnosociocultural. No 

primeiro incluem-se as avaliações, opiniões, comportamentos, as ideologias, os 

mitos, os sentimentos e as produções metalinguísticas, fazendo parte dele as 

representações partilhadas. No imaginário etnosociocultural, o objeto são as 

autorrepresentações sociolinguísticas coletivas. 

Em virtude disso, o objeto de estudo não é apenas a identidade do Outro, ou 

as identidades, mas também as representações sociolinguísticas. A essas 

representações está associado aquilo a que se chama de ideologia linguística. Essa 

ideologia é definida como um conjunto de crenças sobre a língua a que os falantes 

se referem, para justificar a forma como eles percebem essa língua, o seu valor e 
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os seus usos. Essas formas de ideologia são os mediadores entre as estruturas e 

as formas de falar, em conexão com a identidade, o poder, a ética, entre outros.  

 

3.3 Plurilinguismo 

 

A problemática existente em torno da reintrodução da LP em Timor-Leste, 

imersa em um espaço plurilíngue, pressupõe gestão adequada aos interesses e 

objetivos de todos os seus falantes. Eis o porquê da necessidade de alguns conceitos 

e ocorrências de bilinguismo, diglossia e plurilinguismo, os quais entendo como 

necessários à compreensão das situações de línguas em contato, a fim de que se 

possam extrair alternativas de ação ou decisão que contribuam, adequada e 

produtivamente, com o planejamento linguístico proposto pelo sistema político. Nesse 

caso, uma discussão em dois blocos, sendo o primeiro, a diglossia e o bilinguismo e, 

o segundo, o bilinguismo e o plurilinguismo, nos quais as reflexões sejam aplicadas à 

realidade do contexto leste-timorense. 

Sobre diglossia e plurilingusimo, começo pelo termo grego que aparece pela 

primeira vez em um texto de Ferguson (1959). Nele, a diglossia surge como um tipo 

de bilinguismo, que ao longo do tempo, foi ganhando um sentido mais restrito. Em 

seus estudos, Ferguson (1959) considerou relevantes quatro casos ocorridos em 

cinco países, em três continentes. Para ele (1959), diglossia é uma situação socio-

linguística em que dois dialetos ou registros ou variedades de uma língua, conhecidos 

e falados por toda a comunidade, empregam-se, sistematicamente, sempre segundo 

o contexto comunicativo e, dessa forma, desempenhando papeis diferentes. 

De acordo com esse autor (1959), nessa relação que define a diglossia, uma 

das variedades é prestigiada, porém falada por um pequeno grupo de falantes, e a 

outra, desprestigiada, linguisticamente, porém falada por muitos falantes. Para 

Ferguson (1959), em contextos de diglossia, uma das línguas em contato está 

associada à ideia do poder. Depois de quase uma década, J. Fishman (1967) decide 

pesquisar somente um aspecto do estudo de Ferguson (1959): a quantidade de 

línguas, refletindo sobre a importância ou não do número de variedades linguísticas 

em contato. 

Dessa forma, J. Fishman (1967) estabelece a oposição entre diglossia e 

bilinguismo. Para esse autor (1967), bilinguismo fica definido como a capacidade que 

um indivíduo tem de utilizar muitas línguas e a diglossia é definida como a utilização 
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de duas línguas em uma sociedade. Calvet (2002, p. 60), em seus estudos 

etnológicos, afirma que “[p]ode haver diglossia entre mais de dois códigos e esses 

códigos não precisam ter uma origem comum, uma relação genética”. Mais adiante, 

Fishman (1972) afirma que a diglossia existe desde que haja uma diferença funcional 

entre duas línguas, qualquer que seja o grau de diferença, do mais simples ao mais 

complexo, podendo não existir necessariamente uma relação genética. Desse modo, 

Fishman (1972) opõe, efetivamente, a noção de diglossia à noção de bilinguismo, haja 

vista que este pode envolver mais de duas línguas.  

Além disso, a diglossia, na perspectiva de Fishman, oferece melhores 

condições de discussão sobre as implicações sociolinguísticas da diferença 

linguística. Em seus estudos, Fishman (1972) destacou quatro situações provenientes 

da relação entre variedades linguísticas, as quais chamou de bilinguismo com 

diglossia; bilinguismo sem diglossia; diglossia sem bilinguismo e, por fim, uma 

situação que, simultaneamente, não apresenta bilinguismo nem diglossia. 

Na tentativa de esclarecer a relação entre os conceitos de diglossia e 

bilinguismo, Calvet (2002) faz críticas a Ferguson e Fishman, dedicando seus estudos 

aos pontos fortes e as limitações. Desse modo, Calvet (2002, p. 46) não focaliza a 

função e o prestígio das línguas presentes e defende que o essencial é o 

reconhecimento e o papel desempenhado pelas línguas, porque esses são 

fundamentados em razões históricas e sociais.  

Isso me leva a refletir sobre o papel das línguas leste-timorenses, incluindo o 

reconhecimento dado às línguas conforme a sua função social. Se se toma como 

exemplo, as duas línguas oficiais leste-timorenses, a LP pertence a uma comunidade 

de fala com poucos falantes e está presente nas atividades dos membros do governo 

e seus círculos. Esses falantes representam uma classe socialmente dominante.  

A LP, nesse caso, é mais prestigiada porque a ela são confiadas as funções 

mais nobres, exercidas por um pequeno grupo de falantes que, por sua vez, 

representam o melhor nível de instrução e a melhor situação econômica. Para Calvet 

(2002), o papel das línguas não foi considerado no texto de Ferguson, mas é um 

detalhe relevante, se a língua é pensada como um instrumento de poder. 

Esse estudo tem os pressupostos de Calvet (2002; 2007) como fundamentação 

essencial e, nesse sentido, trago os estudos desse autor, os quais foram dedicados à 

pluralidade de situações linguísticas encontradas em todo o mundo. Com base nisso, 
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Calvet (2002, p. 47) destaca que, se for dada uma compreensão adequada à 

etimologia da palavra diglossia, entender-se-á a presença de mais de duas línguas.  

O autor (2002, p. 59) vai mais além quando se refere às diglossias imbricadas 

umas nas outras e que fazem parte do cotidiano dos países recentemente 

descolonizados. Calvet (2007, p. 117) cita o caso da Tanzânia onde existe, primeiro, 

diglossia entre a língua ex-colonial (inglês) e a língua nacional (swahili). No entanto, 

existe, também, diglossia entre o swahili, língua materna de uma pequena parte da 

população, e as outras línguas africanas. Conforme Calvet (2007, p. 101), a mesma 

realidade é evidenciada em Mali, no Senegal, entre outros. 

Com isso, nas situações demonstradas, o poder está relacionado ao domínio 

da língua oficial, herança do colonialismo. Entretanto, o domínio da língua africana 

dominante também confere algum poder. Dessa forma, corroboro a tese de Calvet 

(2002) de que o mais importante é ver todas as línguas com base no papel que elas 

representam, como também seus fundamentos históricos e sociais. 

O conceito de bilinguismo para tratar de realidades plurilíngues pode 

apresentar várias dimensões. O termo bilinguismo em várias discussões sempre 

apresenta opiniões que divergem entre si. Bloomfield (1933) caracteriza o bilinguismo 

como o domínio nativo de duas línguas; Weinreich (1953) o entende como a prática 

de duas línguas usadas alternativamente; Haugen (1953), por sua vez, acreditava que 

o simples fato de um indivíduo utilizar algumas expressões em outra língua, já o 

caracterizaria como bilíngue.   

As pesquisadoras Zimmer, Finger e Scherer (2008) afirmam em suas 

discussões sobre bilinguismo que a ideia de buscar conceitos para esse fenômeno, 

até o momento presente, não tem apresentado consenso entre estudiosos do tema. 

Elas fazem críticas às concepções teóricas que defendem que a segunda língua de 

um falante bilíngue deva ser comparada a de um nativo. Para as autoras (2008, p.4), 

“[...] é praticamente impossível atingir-se uma proficiência total em duas ou mais 

línguas, considerando-se as quatro habilidades linguísticas e cada um dos seus 

subcomponentes linguísticos de cada língua”. 

Seguindo a definição de Vaid (2002 apud ZIMMER; FINGER; SCHERER, 2008, 

p. 5), entende-se que bilíngues são “os indivíduos que conhecem e usam duas 

línguas, as quais não seriam necessariamente utilizadas no mesmo contexto, nem 

dominadas com o mesmo nível de proficiência”. Altenhofen (2004) corrobora a teoria 

das autoras anteriormente citadas e, em suas pesquisas com uma variedade 
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linguística da língua alemã, em contexto de bilinguismo social, o autor aponta a 

existência de graus diferenciados de bilinguismo.  

Segundo suas investigações, o grau de bilinguismo muda dependendo da 

quantidade e da periodicidade em que o falante usará cada uma das línguas. Com 

isso, “não se pode considerá-los bilíngues iguais, no mesmo sentido”. Para Mackey 

(1972 apud ALTENHOFEN, 2004, p. 153), o bilinguismo é “um padrão de 

comportamento que envolve práticas linguísticas que mudam mutuamente, variando 

em grau, função, alternância e interferência”.  

Weinreich (1974 apud ALTENHOFEN, 2004, p. 153) acredita que “o meio de 

emprego da língua, seja oral ou escrito, a ordem de aquisição e a idade, a utilidade 

para a comunicação, o envolvimento emocional, o papel da língua na promoção social 

e o valor literário-cultural das línguas envolvidas”, são fatores que influenciam a 

capacidade bilíngue dos indivíduos. Desse modo, entende-se que o “bilíngue pode ter 

maior ou menor fluência numa língua do que em outra” (ZIMMER; FINGER; 

SCHERER, 2008, p. 5), não podendo ser visto como o indivíduo que possui habilidade 

nativa em ambas as línguas. Em se tratando de línguas em contato, há ainda outras 

noções de bilinguismo. Weinreich (1953 apud SEMINO, 2007, p. 48) cita o bilinguismo 

individual e o bilinguismo social.  

O primeiro se refere ao bilinguismo de um mesmo indivíduo e sua relação com 

duas línguas, enquanto o segundo não analisa a situação de bilinguismo de maneira 

individual, visto que abrange grande parte de uma determinada comunidade que se 

expressa em duas línguas. Esse último pode ser exemplificado pelo caso de Timor-

Leste, onde a maioria da população possui habilidades linguísticas em ambas as 

línguas. 

Ainda sobre bilinguismo individual, outra classificação é pertinente, pois, 

segundo as reflexões de Semino (2007), existem indivíduos que se relacionam com 

as línguas nas habilidades de ouvir, falar, ler e escrever. Esses são chamados de 

bilíngues ativos. Em contrapartida, existem aqueles, cujas habilidades concentram-se 

somente nas habilidades de ouvir e ler, ou ouvir e entender, que são considerados 

bilíngues passivos. Essa oposição entre bilinguismo passivo e ativo é fácil de ser 

entendida, se aplicada às gerações mais novas de Timor-Leste, nas quais os falantes 

são passivos porque nunca participaram de comunidades de LP, ao contrário das 

gerações pertencentes ao “tempo português”, como é comumente chamado. 
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Não obstante, Calvet (2002, p. 35) afirma que “o mundo é plurilíngue e que as 

comunidades linguísticas se costeiam, se superpõem, continuadamente”. Em 

qualquer lugar onde um indivíduo esteja, não importa qual seja a sua língua materna, 

haverá sempre a possibilidade de encontro com outras línguas, todos os dias, 

independente de compreensão ou reconhecimento, aceitação ou rejeição, gostar ou 

não, e até ser dominado por uma ou mais dessas línguas, porque o mundo plurilingue 

é uma realidade. 

Para esse autor (2002), a história linguística, por sua vez, é um dos aspectos 

da história do mundo, constituído, em grande escala, pela gestão do plurilinguismo, 

pois, essa observação faz com que as línguas estejam constantemente em contato. 

O plurilinguismo como forma de favorecer uma convivência harmoniosa entre os 

diferentes grupos sociais tem sido cada vez mais valorizado, nos contextos políticos 

e sociais, ao contrário do monolinguismo que, segundo Rajagopalan (2008), tornou-

se a exceção e, não a norma, no mundo globalizado. 

De acordo com a política linguística vigente, em Timor-Leste, a LP e o Tetun 

são línguas oficiais confirmadas no artigo 13 da C-RDTL. Sobre as línguas 

escolhidas, Calvet (2007) cita que língua oficial pode ser qualquer uma que o Estado 

escolha. O autor acrescenta que a(s) língua(s) escolhida(s) deve(m) ser utilizadas 

nas diversas atividades das diferentes esferas oficiais. No caso de Timor-Leste, essa 

forma de uso da(s) língua(s) ainda não pode ser feito, verdadeiramente, pela LP e 

nem pelo Tetun. 

Para os leste-timorenses, a LP está vinculada a razões históricas e faz parte 

de uma memória discursiva, construída e assumida popularmente. Essa língua está 

sendo requerida às novas gerações (pós-independência) com muitas dificuldades, e 

isso evidencia problemas no planejamento linguístico. De acordo com o 

planejamento defendido por Calvet (2002), a ausência de um programa genérico 

para essa língua constitui um problema. 

No caso do Tetun, sua oficialização é defendida pela sociedade, como uma 

forma de incluir uma língua de Timor, falada pela maioria e suficiente às necessidades 

de comunicação dentro do país, com destaque às atividades comerciais, na capital. 

A base da economia do país é a agricultura e, por isso, toda a produção local é 

comercializada nos mercados populares. O Tetun já estava na ilha de Timor, quando 

os portugueses chegaram. Além disso, os reis nativos se impuseram diante do 

colonizador, por meio de algumas negociações, e uma delas foi a manutenção 
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daquela língua local. O Tetun obteve seu código escrito, recentemente, e ainda não 

é suficiente à dinâmica que envolve instituições e cidadãos, no espaço interno ou no 

espaço das relações com outros países.  

Sobre o estatuto do Tetun de, primeiramente, língua nacional, corroboro a 

afirmação de Marques (2005), quando diz que a “[l]íngua nacional é falada em 

determinado território que, por plasmar marcas de uma herança específica ou código 

de afirmação de originalidade ético-cultural, pode configurar um elemento 

caracterizador de uma consciência nacional” (MARQUES, 2005, p. 606).  

Ao considerar o enfoque específico desse tópico, surge a necessidade da 

definição dos cotejos linguísticos da realidade leste-timorense, quais as implicações 

dessa diferenciação e, até, se é relevante fazer tal distinção. Para isso, é preciso trazer 

conceitos adequados de língua materna, bem como de língua não materna. Além 

disso, definir conceitos mais específicos como língua estrangeira e segunda língua, a 

fim de enquadrar a situação da LP em Timor-Leste.  

Os cotejos e as perspectivas sobre a LP em Timor-Leste devem ser diferentes, 

a fim de descartar a tradição colonialista, relacionada ao fato de que a LP de Timor-

Leste tenha de ser a mesma língua levada por Portugal à ilha de Timor. Uma 

concepção tradicional de língua se refletiu em vários programas de ensino de LP, 

iniciados em 2002, gerenciados pelo governo de Portugal. Todavia, o insucesso e a 

crescente rejeição à concepção de língua e ao método de ensino exigiram o 

planejamento de outras alternativas; dentre essas, o acordo de cooperação firmado 

entre Brasil e Timor-Leste, a partir de 2005, a fim de que os professores leste-

timorenses tivessem contato com outros modelos de ensino, bem como outras 

variantes da LP. 

Para discutir a herança colonialista presente em Timor-Leste, trago a metáfora 

da fronteira de Santos (2000), primeiramente, quando o autor define fronteira como 

um limite entre dois espaços que se organizam na parte de cima, delimitando 

diferentes espaços e pessoas. Esses limites são fundamentados por diferentes 

maneiras de se viver em sociedade, como as particularidades culturais, étnicas, 

linguísticas, morais, políticas, religiosas. 

Nas áreas fronteiriças, as diferenças geram conflitos, motivados por 

estranhamentos e reciprocidades, de acordo com as relações, às quais se fazem 

necessárias. Na fronteira, encontra-se o Outro, por meio de uma relação que pode ser 

aceita ou rejeitada, até que, em uma tensa troca de favores, os limites venham a se 
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tornar insuportáveis em meio as convivências necessárias. Sob essa visão, a fronteira 

de Santos (2001), aplicada à realidade do contexto leste-timorense, é o espaço, onde 

ocorrências mútuas entram em conflito, tornando visível a disputa de poder presente, 

constantemente, dando origem a processos permanentes de reconstrução de modos 

de viver em sociedade. A fronteira aqui é compreendida tanto do aspecto geográfico, 

quanto linguístico-cultural. 

Geograficamente, Timor-Leste é por si um espaço culturalmente fronteiriço, 

comportando diversas e densas culturas, línguas, tradição oral, organizações locais. 

Essa riqueza cultural não advém somente da localização geográfica, mas também de 

sua posição privilegiada, o que o predispõe o país a contatos e trocas.  

Timor-Leste tem emergido como produtor do próprio conhecimento, apesar de, 

em muitos casos, não serem reconhecidos os seus modos de produção de 

conhecimento. Esse país é um entreposto comercial significativo no sudoeste asiático. 

Os contatos entre os povos de Timor-Leste remontam ao século XVI, com a presença 

de fenícios e chineses, além dos portugueses, por volta de 1512, época que marcou 

um intenso movimento comerial do sândalo.  

O país está entre dois grandes vizinhos, a Austrália e a Indonésia e, sob o 

aspecto linguístico, possui falantes de diversas línguas. No geral, os falantes das 

novas gerações falam, minimamente, três línguas, além da língua materna. Na fala de 

alguns sujeitos das novas gerações, há a afirmação “sabemos de tudo no nosso país, 

menos a LP”. Nesse caso, problematizo essa língua em um contexto de fronteira, no 

corrente século, espremida entre um passado de imposição lusófona, linear e um 

futuro aparentemente complexo. Se o lugar de destaque ocupado pela LP, por mais 

de quatro séculos, estabeleceu uma relação de pertencimento a Timor, nesse caso, 

torna-se relevante não somente estudar essa língua, mas começar a trabalhar um 

conhecimento efetivo das outras línguas e, dessa forma, contribuir para que saberes 

locais e globais (MIGNOLO, 2003) contribuam com formação integral.  

Essa é a metáfora de Santos (2001) sobre a ideia de fronteira, como um espaço 

privilegiado, tanto no emergir de novas maneiras de viver em sociedade (SANTOS, 

2001), como nas inquietações sociais. Isso ocorre com a finalidade de refletir sobre 

quais possibilidades de conhecimento são capazes de responder aos enfrentamentos 

de um tempo, que exige a aproximação de ciência, movimento social e realidade. 

Timor-Leste é rico em reservas de petróleo e gás, o solo leste-timorense 

também é rico em minérios; porém, o país é pouco desenvolvido industrialmente e 
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possui terras desocupadas. A posição geográfica do Timor-Leste no sudeste asiático, 

próximo dos Tigres Asiáticos23 é, economicamente, um ponto estratégico para a 

difusão das línguas, muito mais do que as instituições oficiais, nas quais a utilização 

da língua permanece, de certa maneira, restrito a eventos e documentos dos próprios 

organismos. 

Também recorro a Bourdieu (2002), no sentido de apresentar uma proposta 

teórica capaz de compreender como as condições objetivas, que caracterizam “a 

posição do indivíduo na estrutura social, dão origem a determinadas disposições e 

predisposições para a ação” (BOURDIEU, 2007). Isso pode ser demonstrado pelos 

fatores aceitação e rejeição, duas concepções populares, presentes em todas as 

esferas da sociedade leste-timorense.  

Com base na primeira, posso afirmar, como no país, que “o timorense precisa 

falar português porque é uma das línguas oficiais da República Democrática de 

Timor-Leste”. Já a segunda, referindo-se ao período da colonização portuguesa, diz 

que “o Português é uma língua muito difícil". Além disso, o Português, mesmo na 

condição de língua oficial, não é usado em fronteiras políticas próximas a Timor-

Leste. 

 

Infelizmente, quando Timor-Leste “ganhou” (sic) a sua independência, logo 
surgiu uma importante clivagem entre a velha e a nova geração. Todos os 
timorenses estavam unidos em relação à fundação do novo estado; 
divergiam, no entanto, quanto à questão da língua e da cultura. Neste 
momento existem duas perspectivas antagónicas sobre a identidade cultural 
de Timor-Leste, e entre estas existe todo um leque de correntes e pontos de 
vista (HULL, 2001, p.33). 

 

Essas constatações contribuem com o surgimento de comportamentos 

acentuados que vão mostrando diferentes formas de refletir e atuar sobre o tema. 

 

3.4 A construção social da realidade 

 

É no surgimento das formas mais tensas de reflexão e ação que se dá a 

construção da realidade. Essa, de acordo com Berger e Luckman (2003), é uma 

construção, na qual as instituições são movidas por suas forças e relações de poder, 

incorporam-se à experiência do indivíduo por meio atitudes, linguisticamente, 

                                                
23  O termo Tigres Asiáticos ou Quatro Tigres Asiáticos refere-se às economias desenvolvidas, Hong 

Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. 
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objetivadas. Essas instituições são o ingrediente essencial para a formação das 

representações sociais. 

Nesse estudo, Berger e Luckman (2003), defendem que a realidade é 

construída, socialmente, de modo que a sociologia do conhecimento tem a tarefa 

de analisar de que forma isso acontece. Para isso, são analisadas as relações entre 

o pensamento humano e o contexto, por meio do qual esse pensamento surge, 

tendo por finalidade a tarefa de ocupar-se com o que os homens “conhecem” como 

“realidade” em sua vida cotidiana.  

Os autores enfatizam que o dia a dia não é feito de teorias. Isso porque a 

realidade existe alheia à vontade dos indivíduos e é entendida, no campo 

sociológico, como o conjunto de fatos que acontecem no mundo, 

independentemente, da vontade do indivíduo. No entanto, o conhecimento é 

formado, quando essa realidade é vista e percebida pelos homens comuns sob 

diferentes prismas.  

Dessa forma, entendo que o foco central da sociologia do conhecimento está 

voltado para o conhecimento do senso comum e não das ideias. Para Berger e 

Luckmann (2003, p. 30), “é esse tipo de conhecimento que compõe os significados 

sem o qual sociedade alguma existiria. A sociologia do conhecimento, portanto, 

deve tratar da construção social da realidade”. Nesse enfoque, as questões 

referentes à “realidade” e ao “conhecimento” são imprescindíveis, uma vez que a 

pesquisa focaliza, também, a relação entre linguagem e sociedade, cujo diálogo 

com a Sociologia é imprescindível.  

Por isso, reitero, com base nesses autores, que a vida cotidiana é 

experimentada em diferentes graus de aproximação e distância, espacial e 

temporalmente. Portanto, a vida cotidiana está mais próxima e diretamente 

acessível à manipulação. Eis o porquê da pluralidade de comportamentos. Nesse 

caso, o mundo está ao alcance, onde atuamos para modificar a realidade da qual 

temos consciência e o conhecimento que temos dela, sendo isso um produto da 

sociedade.  

Ao confrontar a RS, concebida por Moscovici (2004), como um conjunto 

diverso de ideias que surgem na relação diária entre as pessoas e a construção da 

realidade social, defendida por Berger e Luckman (2003), sob a perspectiva da 

sociologia do conhecimento, entendo que devido à natureza, tendencialmente, 

social, parece-me pertinente afirmar que uma dimensão contribui com a outra. A 
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sociologia do conhecimento se ocupa da análise da relação entre o que o homem 

pensa e vê, como realidade em todos os processos da vida humana.  

Desse modo, fazendo uma interseção entre os conceitos apresentados, 

destaco que a realidade da sociedade vai além do que é proposto como 

conhecimento para ela. Por isso, em Timor-Leste, as RS são os comportamentos 

linguísticos que evidenciam, em maior ou menor proporção, estereótipos e 

preconceitos arraigados.  

Além disso, existe uma brecha na política linguística vigente, que entra em 

conflito com as políticas populares implícitas ou explícitas. Das políticas explícitas 

fazem parte algumas posturas que veem a política atual como parte de um projeto 

mais neocolonialista que inclusivo. Surgem os sentimentos resultantes dos dois 

períodos opressores, nos quais o Português teve acesso ora elitizado, ora proibido.  

Em contrapartida, percebo um caráter de política popular de língua, na frase 

“Fala bem, fala mal, tem que falar”, que vem se popularizando em Timor-Leste. Essa 

frase tem sido parte do discurso de diferentes esferas da sociedade, sobretudo, nos 

encontros entre os falantes de comunidades de LP e os das novas gerações. A esse 

discurso, há outra crença construída socialmente de que “o Português é a janela de 

Timor-Leste para o mundo”. Em várias oportunidades de participação nesses 

eventos, tive algumas percepções sobre vários aspectos, entre esses a relação com 

a diferença entre as faixas etárias, o que pressupõe que os sujeitos, atualmente, 

assumindo as mais altas posições, entregarão suas pastas aos mais jovens. Trata-

se de um tópico discutido, constantemente, entre os membros do governo e a 

população. Há uma preocupação com o futuro da nação, a qual é demonstrada 

claramente, o que inclui a suposta pressão para aprender a LP. Ao mesmo tempo 

em que essa língua não é falada pelos países vizinhos, ela permite acesso imediato 

aos países da CPLP. Recordo-me do relato de um dos bispos da diocese da 

segunda maior cidade do país (Baucau), em um encontro com seis professores 

brasileiros. Na ocasião, ele disse: “[n]ós, timorenses, somos conscientes da nossa 

pequenês. Se os indonésios e os australianos resolverem, com perdão da palavra, 

urinar ao mesmo tempo, nós morreremos inundados; com a LP, isso se torna difícil”. 

A visão da Igreja pode ter dificultado a inclusão do Inglês, como uma das 

línguas oficiais. Correntes de pensamento defendem que uma possível oficialização 

do Inglês aproximaria mais a Austrália, que passaria a auxiliar as novas gerações 

de Timor-Leste, muito mais intensa do que atualmente. Afinal, são países vizinhos, 
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mas polêmicos. Os dois países enfrentam conflitos, às vezes, acirrados, 

relacionados a direitos e deveres sobre as reservas de petróleo que estão na área 

do mar de Timor.  

No capítulo 4, as representações sociais da LP são apresentadas e 

discutidas. 
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4 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TIMOR-

LESTE  

 

4.1 Apresentação, interpretação e discussão dos resultados 

 

A base desse capítulo são as representações sociais da LP de 17 professores 

leste-timorenses em exercício, cujo processo de formação básica ocorreu por meio do 

currículo indonésio, durante os 24 anos da ocupação de Timor-Leste. Destaco que 

tanto o currículo da educação como a língua do país invasor, foram excluídos, 

finalmente, em 2002, após Timor-Leste obter o reconhecimento internacional da 

restauração de sua independência. Assim, apresento a discussão e interpretação dos 

dados gerados para esta pesquisa, procurando compreender a LP na realidade do 

contexto plurilíngue de Timor-Leste e as representações que esses professores têm 

dessa língua. 

Além disso, incluo uma reflexão, primeiramente, sobre a minha prática de 

professora, em Timor-Leste e, posteriormente, sobre o meu papel de pesquisadora, a 

fim de demonstrar como e por que a construção das representações sociais da LP foi 

influenciada por esses dois momentos. Isso significa mostrar como se deu a minha 

intervenção na realidade leste-timorense, como também a minha contribuição, 

partindo da docência, por meio da escolha de estratégias adequadas para promover 

discussões sobre a realidade linguística do país, até o momento da pesquisa, quando 

encontrei os sujeitos-alvo, após ter sido professora da maior parte do grupo. 

Os dados gerados pela pesquisa são apresentados de acordo com as 

seguintes categorizações: a primeira trata de “A LP em uma situação plurilíngue 

concorrencial”, com base nos enfoques situação plurilíngue e situação plurilíngue 

concorrencial. A segunda análise são as representações sociais da LP em Timor-

Leste, considerando os enfoques atitude sociolínguística; uso do Português e de 

outras línguas; atitude em relação à LP como língua oficial e outros temas presentes 

nos instrumentos. 

Ao iniciar a análise, percebi muitas opiniões semelhantes, como uma mesma 

resposta dada pela maioria dos professores a algumas perguntas. Também constatei 

algumas representações acerca da LP assumidas pelos professores, sendo essas já 

identificadas por Thomaz (2002) ao afirmar que a LP aglutinou a identidade cultural 

entre os povos de Timor. Isso é apresentado como uma das motivações para a 
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oficialização dessa língua. Ainda no começo da análise, notei também algumas 

contradições. Uma delas é quando alguns professores defendem o Português como 

língua oficial, mas afirmam, ao mesmo tempo que essa língua é muito difícil. Outro 

exemplo é a afirmação dos professores de que sabem a LP, no entanto, alguns 

responderam aos questionários usando Tetun. Acredito que essa contradição seja 

fruto da complexidade da situação, em que são constantes os momentos de tensão e 

preocupação. 

As entrevistas realizadas em junho e julho de 2016 foram baseadas em dois 

roteiros, elaborados para serem utilizados como guias. Os roteiros de entrevista 1 e 2 

(Apêndices B e C, respectivamente) contemplam alguns aspectos com vistas a uma 

fácil compreensão durante o trabalho de análise. O segundo questionário (Apêndice 

D) foi aplicado no período de abril a junho de 2016 e foi composto de oito (8) questões 

em Português e Tetun. Escolhi produzir esse questionário nessas duas línguas, para 

que os professores respondessem às questões usando a língua na qual se sentissem 

mais confortáveis e confiantes. 

Os dados gerados são discutidos com base no roteiro utilizado por cada uma 

das duas (02) professoras entrevistadas e no questionário aplicado a quinze (15) 

professores. Também não há necessidade de destacar, separadamente, as perguntas 

constantes dos roteiros da entrevista e do questionário. Por último, focalizo as 

semelhanças, as contradições, como também os pontos de convergência entre eles, 

além de outros aspectos que apresentem relevância para esse estudo. Dessa 

maneira, apresento as opiniões dos professores, mais adiante, nesse capítulo, na 

tentativa de mostrar como a LP se apresenta na rotina dos professores, 

especificamente, no exercício da profissão. De acordo com os dados, estou certa de 

que em suas casas, de modo geral, eles não falam português e, sim, as suas línguas 

maternas, locais. No entanto, no trabalho, o uso e o ensino da LP são requeridos 

porque é a língua de instrução, conforme a LBE (2008) e, como tal, trata-se de uma 

política pública, da mesma forma que o é, também, considerando que a LP é a língua 

da administração pública de Timor-Leste, de acordo com o estatuto da CFP/2009. 

Na análise dos dados, busquei confrontar as respostas obtidas, a fim de 

estabelecer uma relação entre teoria e prática, recorrendo sempre que necessário ao 

quadro teórico referência para a pesquisa. Como a metodologia de trabalho foi um 

estudo de caso produzido em uma situação etnográfica, a minha vivência de modo 

geral e as minhas representações da LP também foram consideradas junto as dos 
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professores. Isso pode ser demonstrado pela minha resistência intrínseca de ensinar 

LP em Timor-Leste, tão logo cheguei ao país, em 2005, contrariando o papel para o 

qual havia sido designada. Assim, decidi, primeiramente, aprender a língua nacional 

por meio de imersão em diferentes grupos. Àquela altura, eu me recusei a sobrepor a 

LP sobre o Tetun e, ao aprender essa língua, entrei em contato com outras 

aprendizagens significativas.  

Durante a pesquisa, a LP é colocada junto ao Tetun em uma condição de 

igualdade, dialogando entre si. A contribuição disso foi a exploração das experiências 

realizadas juntamente com alguns dos professores, sujeitos da pesquisa, na época 

em que eles foram meus alunos. Essas experiências se refletiram na minha própria 

prática profissional, simultaneamente, à medida em que eram adquiridas. Uma prática 

constantemente voltada para a forma com que os professores leste-timorenses devem 

lidar com o desafio de aprender a LP, em atendimento às exigências institucionais e 

como essa língua deve ser colocada, junto às demais línguas do cotidiano, cada uma 

no seu papel, com vistas a comportamentos pautados em ética e alteridade. 

 

4.1.1 A LP em uma situação plurilíngue  

 

Primeiramente, analiso o processo de reintrodução do Português em Timor-

Leste, estando imerso em um espaço plurilíngue, associado aos interesses e objetivos 

de seus falantes, além da assumência do plurilinguismo existente e a forma como as 

línguas são usadas. O mundo plurilíngue é uma realidade e a história linguística que 

está relacionada à história do mundo é, em grande medida, constituída pela gestão 

do plurilinguismo (CALVET, 2007). 

Nos excertos seguintes, apresento a opinião de Nina sobre sua experiência 

pessoal com línguas, quais línguas tem aprendido e como se dá essa aprendizagem.  

 

Excerto 1 
Minha experiência com línguas, lá em casa eu falo língua makassae, [...] com 
a família; falo Tetun com [...], vizinha, com toda comunidade, que perto da 
nossa família. Além de a gente falar Tetun, falamos indonésio, que 
aprendemos, no tempo da ocupação indonésia, e depois de indonésia, fui 
aprender mais... a língua [...] inglesa. Como aprendi? Começa no ensino pré-
secundário e depois na escola secundária,... inglês como língua estrangeiro. 
Antes de entrar na restauração da independência, ano 2000, não! 
Começamos a aprender quando os indonésios saíram daqui... do Timor. Os 
professores começaram e naquele momento nós começamos a aprender um 
bocadinho de LP também. (Nina). 
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Excerto 2 
Eles querem reintroduzir a LP para atuar hoje e para o futuro também, porque 
a LP é muito importante para o povo timorense porque já tem a relação com 
a LP dos povos portugueses, porque historicamente, os portugueses 
ocuparam Timor, colonizaram Timor, e tem, o governo de Timor e 
Portugal que trabalham junto. (Nina). 
 
Excerto 3 
Naquele tempo, da ocupação indonésia, o povo timorense, os políticos, os 
diplomatas já trabalharam fazendo política, negócios com os 
portugueses para ganhar a independência. [...], o caminho é através da 
LP. Eles fazer uma frente clandestina e usar aquela LP para ganhar a 
independência. Por isso, precisa reimplantar a LP para a nova geração. 
(Nina). 
 
Excerto 4 
No trabalho da sala de aula tem que ensinar a LP, traduzir, sempre traduzir 
para Tetun, língua oficial também, para os alunos podem compreender. 
E explicar com a língua indonésia se precisar. Exemplo: como é que eu vou 
ensinar a LP? Primeiro, minha didática é em LP [pausa] além de Tetun, 
indonésio... Se o aluno sabe falar Makasae, eu tenho que explicar em 
Makasae. Eu fiz essa experiência durante três anos, antes de ir ao Brasil para 
continuar meus estudos. (Nina). 
 
Excerto 5 
Além de língua como patrimônio do povo, formação para preparar os 
professores [pausa] dominar língua, ter material didático...porque hoje em dia, 
maioria... nos ensinos superiores... ensinam com língua indonesia. (Nina). 
 
Excerto 6 
É grande o desafio para professores...para ensinar a LP nas escolas. Eles 
devem seguir cursos de formação. Tem muitas dificuldades, falta plano 
adequado do governo, seja, criar formação adequada para atender às 
necessidades dos professores. (Nina). 

 

Ao ler os trechos apresentados, percebo que no excerto 1 Nina fala da 

realidade plurilíngue de seu país. Ela não focaliza uma língua em detrimento de outra 

(s) e sim, destaca a importância de cada língua em cada etapa de sua formação. Isso 

demonstra reconhecimento das línguas pela função que elas exercem (CALVET, 

2007). Contudo, é dada pouca importância às línguas locais, cuja motivação pode ser 

o fato de essas línguas não serem usadas na comunicação cotidiana, fora do ambiente 

familiar, como também não serem empregadas em ambiente escolar, o que de certa 

forma poderá influenciar a visão dos alunos quanto às línguas locais.  

No Excerto 2, Nina discorre sobre a LP e no trecho destacado (entenda-se o 

que se encontra em negrito), ela constrói sua opinião com base na história da 

colonização portuguesa e na parceria que existe entre Portugal e Timor-Leste. Dessa 

forma, vejo que seu posicionamento tem efeito de colonialidade de poder (QUIJANO, 

2007), visto que existem vários acordos de cooperação entre Portugal e Timor-Leste. 

Nisso, deduzo alguns comportamentos neo-colonialistas nessa relação entre os dois 
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governos. No Excerto 3, Nina apresenta o discurso dos membros do governo, falantes 

de LP, ao afirmarem que essa é a língua da independência e, portanto, todos têm que 

aprendê-la. Entretanto, quando ela diz “[p]or isso, precisa reimplantar a LP para a nova 

geração”, percebo a falta de um planejamento linguístico que inclua todos que 

pertencem às novas gerações. Esse é um dos motivos das discussões e debates 

frequentes sobre o tema política linguística adequada àquela realidade. 

No Excerto 4, o trecho destacado demonstra a valorização que, segundo Nina, 

deve ser dada ao Tetun como língua nacional, oficial e a mais utilizada pela sociedade. 

Conforme Calvet (2007), seria pouco coerente dar esses estatutos e função a uma 

língua minoritária, se já existe uma língua franca amplamente usada. Esse excerto 

também aponta para a necessidade de apoio aos professores. Nesse sentido, destaco 

a demora no diálogo político do qual dependem a cooperação internacional de 

educação (Brasil e Portugal), que atua em Timor com formação continuada 

especificamente para professores em exercício. 

Nos Excertos 5 e 6, Nina vê a língua como patrimônio e destaca a importância 

da formação do professor e a necessidade de recursos didáticos, o que evidencia a 

ausência de um planejamento que contribua com a realidade de modo geral. Quando 

Nina diz que “falta plano adequado do governo”, percebo, com base em Calvet (2007), 

a necessidade de atenção por parte do Estado leste-timorense aos problemas de toda 

a sociedade, que tem interesses e objetivos a serem alcançados.  

Da narrativa de Boavida, trago os seguintes excertos: 

 

Excerto 7: 
Eu acho que eu falo 4-5 línguas. Makasae porque é língua materna, o Tetun 
que é como língua materna para mim. O indonésio, que eu fui alfabetizada 
na altura da Indonésia, o Português que eu estou falando e o inglês. 
(Boavida).  
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Excerto 8: 
A identidade da LP aqui em Timor é, eu posso falar que uma língua como 
língua oficial aqui em Timor. Primeiro, porque pela lei na constituição 
RDTL, já fala que aqui em Timor tem duas línguas oficiais, português e 
Tetun. Agora, tem um pouco polêmica de um grupo mais jovem e um 
grupo que é mais velho. Tem um pouco de resistência dos jovens para 
não aprender a língua, mas como há obrigatoriedade porque pela lei se 
quer ou não tem que aprender a língua. (Boavida).  
 
Excerto 9: 
O governo começou a criar vários decretos para plantar essa língua. Um 
pequeno exemplo que tem um decreto que o governo começou agora para 
todas as propagandas e comerciais agora só em Português ou Tetun... 
Nos ministérios agora todos os documentos na LP. Então podemos que 
a LP, mesmo que os jovens tenham resistência, está forte. Quer ou não tem 
que aprender essa língua. Os jovens têm resistência, mas só alguns. Eu 
posso dizer que só uma pequena parte. Já tem vários deles que o governo 
está mandando pra Portugal, Brasil, Moçambique e outros países da CPLP. 
(Boavida). 
 
Excerto 10: 
Então, essa política de LP, daqui a mais de alguns anos, eu acho que o 
porcento das pessoas que falam a LP vai aumentar bastante e também outras 
coisas que eu quero falar aqui é que as famílias começam a colocar os filhos 
numa escola que ensina português. E bem concorrente, digamos [...] o 
governo abriu escolas referência em quase todos os municípios e a 
concorrência é muito. A lista de espera, às vezes, é de 60 a 100 pessoas. 
É, porque eu sou responsável pelo meu sobrinho, porque pra você entrar 
numa escola-referência, tem que ter uma mãe ou pai ou pessoas da 
família que falem a LP. Eu falo a LP, então os pais me pediram para ser 
responsável pelo menino. Essa escola só receber 60 alunos e a lista de 
espera é mais de 100 pessoas. E além disso lá em Baucau tem várias escolas 
boas com a LP, mas essa escola que eu estou falando também. [...]. Para 
concluir a minha fala, eu posso dizer que a LP começa de crescer, aliás, já 
começou e está se desenvolvendo, aos poucos. Porque para aprender uma 
língua não é hoje você começa e amanhã já fala. É também um processo. 
Então, digamos está andando bem porque pela realidade que a gente vê, os 
pais estão, assim, quero colocar o meu filho onde todos os professores falam 
língua Português. (Boavida).  

 

O Excerto 7 expressa a relação confortável dos leste-timorenses com suas 

línguas. Como conheço a realidade leste-timorense, posso afirmar que os leste-

timorenses usam todas as suas línguas adequadamente nas situações e nos espaços 

e momentos requeridos. Trata-se de uma consideração ao plurilinguismo (CALVET, 

2007) relacionado às formas de gerenciar e proteger todas as línguas de um povo. No 

Excerto 8, Boavida concebe como obrigatória a aprendizagem das duas línguas 

oficiais, partindo do registro constitucional (C-RDTL/2002). Entretanto, quando ela se 

refere a “um pouco [de] polêmica [entre] um grupo mais jovem e um grupo [...] mais 

velho”, eu me recordo de ter presenciado, várias vezes, em diferentes esferas, uma 

distância significativa entre esses dois grupos, motivada pelo reconhecimento social 

elevado dado às pessoas proficientes em LP. Da mesma forma, quando Boavida diz 
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que “tem um pouco de resistência dos jovens para não aprender a LP, mas [...] pela 

lei, se quer ou não tem que aprender [essa] língua”, ela reproduz a fala dos líderes do 

governo em seus encontros com a população, sem que ainda tenham sido criadas 

condições adequadas à aprendizagem dessa língua a toda a população. Por um lado, 

há um número reduzido de estudantes ingressos em escolas onde todas as disciplinas 

são ensinadas em LP. Por outro lado, não há periodicidade hábil nos projetos de 

formação continuada para professores contratados e permanentes. 

No excerto 9, Boavida fala sobre políticas de implementação da LP que vão 

surgindo, paulatinamente, e cita um recente decreto do governo que torna obrigatório 

o uso do Português e do Tetun na publicidade e propaganda. Como Timor-Leste é um 

território não muito extenso, sua população é de, aproximadamente, um milhão de 

habitantes, além de muitos investidores estrangeiros, vejo relevância no decreto, 

principalmente no que se refere ao aspecto ecológico. Todavia, saliento o direito 

democrático da população quanto ao uso de todas as línguas do cenário linguístico 

do país em anúncios publicitários ou propagandas. Ainda no excerto 9, Boavida afirma 

que “[n]os ministérios, agora, todos os documentos na LP”, o que corrobora o texto do 

Decreto 23/2009 do estatuto da Comissão da Função Pública (CFP). Desde a 

restauração da independência (2002), a cooperação portuguesa tem dado apoio 

técnico ao trabalho de produção dos gêneros de texto de cada esfera da administração 

pública. Não há, portanto, até a presente data, cursos específicos de produção textual 

instrumental, a fim de preparar um quadro de pessoal no interior de cada ministério 

ou empresa pública.  

No Excerto 10, Boavida diz que a implementação da LP em Timor-Leste é uma 

tarefa difícil, mas deve ser tratada com persistência e conforme o tempo político e 

social do país. No entanto, eu destaco que na consulta popular de 1999, 78% da 

população leste-timorense votou pela restauração da independência, mas não 

participou da escolha da LP como língua oficial. Essa tarefa coube aos falantes de LP 

que lutaram contra a Indonésia, que usaram a LP como comunicação da resistência 

e que, na vitória, assumiram o país.  

Nos excertos seguintes, os professores Lorico, Kusi, Naroman, Neni, Fitun 

discorrem sobre aprendizagem de línguas. 

 

Excerto 11: 
As línguas que eu aprendo até o momento são língua indonesia, língua 
Tetum, língua baiqueno e língua português. (Lorico).  
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Excerto 12: 
As línguas que aprendi até o presente momento são o português, malaio 
(indonésio), tétum e inglês. (Kusi). 
 
Excerto 13: 
As línguas que aprendi o presente momento são língua portuguesa, tetum, 
inglês e malayu. (Naroman). 
 
Excerto 14: 
Até o presente momento aprendi mais a língua melayu. (Neni). 
 
Excerto 15: 
Lian ne’ebé mak há’u aprende to’o momentu ne’e mak hanesan tuir mai: lian 
Tetum, lian Portugês, lian baiqueno, lian indonesia.  
Tradução: As línguas que eu aprendi até o presente momento são as 
seguintes: Tetun, Português, Baiqueno e indonésio. (Fitun). 
 
Excerto 16: 
Pela minha opinião a importáncia de aprender a língua português é tão como 
aprender outra língua internacional (por exemplo inglês etc) porque nós já 
temos outra língua oficial é a língua Tetum. (Lorico).  

 

Observo, nos Excertos de 11 a 15, um caso de plurilinguismo com línguas 

minoritárias dominantes (CALVET, 2007), como no caso do Baiqueno (língua local de 

Oe-cusse) e Tetun que, mesmo na condição de única língua nacional, não impede a 

dinâmica das outras línguas. Sobre aprender a LP, as vozes dos professores Fitun, 

Oan, Cono, Bétel, Areka, Garuai e Uaimuá aparecem nos seguintes excertos: 

 

Excerto 18: 
Tuir ha’u nia opiniaun ita aprende lian portugés tanba lian portugés nu’udar 
dalen oficial iha ita nia nasaun.  
Tradução: Na minha opinião, nós aprendemos LP porque LP é oficial na 
nossa nação. (Fitun). 
 
Excerto 19: 
A importância aprender a LP porque é uma língua que falada em Timor-Leste 
e também como a língua oficial de Timor-Leste e como uma língua 
internacional. (Oan). 
 
Excerto 20:  
Tanba Constituição RDTL hatur artigo 13 katak LP ho Tetun sai hanesan lian 
ofisial Timor-Leste.  
Tradução: Porque a constituição RDTL baixou o artigo 13 no qual LP é a 
língua oficial de Timor-Leste. (Cono). 
 
Excerto 21:  
Há’u aprende lian portugês tanba lian portugês hanesan lian oficial ne’ebe 
lian portugés konsagra iha konstituisaun RDTL.  
Tradução: Eu aprendo a LP porque é a língua oficial que está consagrada 
na constituição. (Bétel).  
 
Excerto 22: 
Ha’u aprende lian portugés tanba lian ida ne’e atu sai ba lian oficial iha nasaun 
RDTL.  



104 
 

Tradução: Eu aprendo LP porque essa é a língua oficial da nação RDTL. 
(Areka). 
 
Excerto 23:  
Para mim é importante aprender a Língua Portuguesa porque é a Língua que 
escolhemos para a língua oficial do nosso país. (Garuai).  
 
Excerto 24:  
Tuir ha’u nia hanoin, aprende lian portugês importante duni ba timoroan hotu 
tanba, primeiru, hakarak ka lakohi aprende Timor-Leste hili ona língua 
portugeza sai nuudar lian ofisial.  
Tradução: De acordo com a minha opinião, aprender a LP é mesmo 
importante para os todos os timorenses, porque, primeiro, querendo ou não, 
Timor-Leste escolheu a LP como língua oficial. (Uaimuá). 

 

De acordo com os Excertos 18 a 24, ser língua oficial é a principal motivação 

para aprender a LP. Para esses professores, a LP é uma decisão política e, como tal, 

tem de ser aceita pela sociedade. No decorrer da minha interação com o povo leste-

timorense, sobretudo, nas atividades de ensino ou durante o processo de pesquisa, 

somente essa justificativa me surpreendia. Nesse sentido, busquei sugerir que os 

professores pensassem sobre a LP, além da sua oficialização no Art.13 da C-

RDTL/2002, como instrumento efetivo de comunicação. No Excerto 23, Garuai diz que 

“escolhemos para a língua oficial”, colocando-se junto aos decisores que fizeram parte 

da Assembleia Constituinte, a quem coube a escolha das línguas oficiais do país. Por 

isso, retomo a informação de que foi dado aos leste-timorenses o direito de 

escolherem por meio do voto direto, somente a sua independência ou continuarem 

integrados ao regime indonésio. Acrescento que a C-RDTL foi versada em Português, 

língua falada pela minoria dos 88 deputados da referida assembleia. Entendo isso 

como baixa representatividade no sentido de expressar os valores próprios do povo.   

 

4.1.2 A LP em uma situação plurilíngue concorrencial 

 

Os professores têm concepções semelhantes sobre aspectos que envolvem a 

realidade sociolinguística de Timor-Leste. Nos excertos abaixo, Lina, Ambenu e Kusi 

falam dos espaços onde costumam ouvir, habitualmente, a LP. 

 
Excerto 25: 
Iha escola no iha serviso fatin, dala ruma mos acompanha liu husi media karik 
debate ruma no discurso.  
Tradução: na escola e no local de trabalho, às vezes também na mídia como 
algum debate ou discurso. (Lina).  
 
Excerto 26:  



105 
 

Eu costumo habitualmente ouvir as pessoas falarem português só no tempo 
de frequentar um curso da língua portuguesa e depois do curso não ouço 
ninguém falar português. (Ambenu).  
 
Excerto 27:  
Habitualmente costumo ouvir as pessoas falarem português na notícia (rádio, 
TV) e os professores portugueses. (Kusi).  

 

Está evidente nos Excertos 25 a 27 que a LP não é falada regularmente em 

Timor-Leste, pois predomina o uso das línguas maternas e da língua nacional.  

A seguir, trago o Excerto 28, observando que o professor Cono enfatiza a 

necessidade de serem dadas as devidas condições para a construção da variante do 

Português de Timor e sugere que a LP seja bem desenvolvida com vistas ao futuro 

da nação.  

 

Excerto 28:  
Língua Portuguesa, Português de Timor. Sobre Tetun precisa desenvolve 
ba futuru. Durante Constituição RDTL atual ainda não tem mudança. Se 
quando Constituição/Currículo do ensino tem mudança, então hein katak 
tinan 5/6 bele iha mudança lian portugês ba lian portugês Timor.  
Tradução: Eu espero que daqui a uns 5-6 anos haja mudança para que a LP 
venha a ser a LP de Timor. (Cono). 

 

Nos excertos seguintes, os professores Oan, Lina e Garuai destacam a língua 

mais importante para o futuro de Timor-Leste. 

 

Excerto 29: 
LP e o Inglês porque são línguas faladas em vários países do mundo. (Oan). 
 
Excerto 30:  
“Lian sira ne’ebe maka importante liu”.  
Tradução: “todas as línguas são importantes”.  
E acrescenta: “lian portugês no lian Tetun nu’udar lian oficial nasaun nian no 
lian inglês nu’udar lian ba serbisu internasional”.  
Tradução: “a LP e o Tetun são línguas oficiais da nação e o inglês é língua 
de trabalho internacional”. (Lina).  
 
Excerto 31:  
A LP como a língua mais falada no hemisfério sul e por causa das relações 
bilaterais que Timor-Leste tem com vários países de expressão portuguesa. 
(Garuai). 

 

Nas respostas, predominam manifestações favoráveis ao domínio de mais de 

uma língua, o que justifica o bilinguismo existente em Timor-Leste. Um bilinguismo 

com características diglóssicas, ao qual os professores não colocam objeções.  

O inglês, o Português e o Tetun aparecem nos Excertos 29 e 30, os quais 

destacam a oficialização da LP e do Tetun, como também a característica hipercultural 
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do inglês. Isso pode ser demonstrado pelos investimentos estrangeiros, os quais são 

pertinentes, levando-se em conta a realidade do contexto leste-timorense no qual 

investidores de outros países são obrigados, legalmente, a abrirem postos de 

trabalho. Para Calvet (apud VIEIRA; MOURA, 2000), essa forma de contato pode ser 

chamada de bilinguismo. No excerto 31, Garuai cita a LP com base no número de 

falantes no mundo e na relação que Timor-Leste tem com vários países de língua 

portuguesa. Alguns professores incluíram o Tetun, corroborando a afirmação de 

Rajagopalan (2003) de que existe atualmente um “imperialismo linguístico”, o qual, na 

perspectiva de alguns teóricos, pode prejudicar a sobrevivência das línguas 

minoritárias.  

 

4.1.3 Representações sociais da LP 

 

Para discutir as representações sociais da LP pelos professores leste-

timorenses, retomo Calvet (2002) para quem as práticas linguísticas representam o 

que os locutores produzem, enquanto as representações simbolizam a maneira como 

os locutores pensam as suas práticas, como eles se situam em relação aos outros 

locutores, às outras práticas e como eles situam as línguas deles em relação a outras 

línguas. Embora o foco desse tópico seja as representações sociais da LP, pode 

aparecer também alguma ocorrência relevante de práticas linguísticas. 

Na voz da professora Garuai, no Excerto 32 a seguir, há um reconhecimento 

de que a LP pode coexistir com outras línguas, colaborando com o processo ensino-

aprendizagem. Para o professor Uaimuá, a LP oferece oportunidades fora do Brasil, 

como pode ser visto no Excerto 33. Essas vozes são representações voltadas para 

a compreensão da realidade social, material e ideológica em que vivem.  

 
Excerto 32:  
Pela minha experiência vejo que a Língua Portuguesa é uma ajuda muito 
grande para aprender outras línguas de raiz latina, por exemplo a Língua 
Italiana que estou a estudar neste momento, foi muito mais fácil para mim de 
entender e falar esta língua comparando com outros colegas anglófonos, 
graças ao pouco conhecimento que tenho da Língua Portuguesa. (Garuai). 

 
Excerto 33:  
Tenque aprende a LP se hakarak kompete ba oportunidade serbisu ne’ebé 
governu oferese. Se hakarak kompete ba bolsu estudu ba nasaun CPLP 
presiza hatene lian portugeza.  
Tradução: Tem que aprender a LP se deseja competir para oportunidades 
de trabalho que o governo oferece. Se quer competir para bolsa de estudo 
em nações CPLP precisa saber a LP. (Uaimuá). 
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Ao perguntar sobre a forma como aprenderam a LP, os professores declaram 

como nos excertos seguintes:  

 

Excerto 34: 
Em dicionários Português-indonésio. (Fitun, Kusi, Tasi, Ambenu e Lina). 
  
Excerto 35:  
Nas atividades de formação com a cooperação do Brasil e Portugal. (Kusi, 
Loron e Cono). 
  
Excerto 36:  
No manual do professor dos livros didáticos de diferentes disciplinas. (Fitun, 
Lina Loron, Naroman, Oan e Tasi).  
 
Excerto 37:  
Eu aprendi a LP quando era criança. Naquele tempo, quando tinha seis anos, 
já frequentava a escola no colégio das madres Dominicanas (Colégio de 
Nossa Senhora do Rosário de Oe-cusse). Naquela altura, a língua que se 
falava quotidianamente dentro da escola era a LP. (Neni). 

 

O material, que reproduzo no Excerto 34, começou a chegar em Timor-Leste 

após 2002. Os dicionários Português-indonésio eram publicados em Portugal. Desse 

modo, a cooperação portuguesa apresentava a língua-alvo e a língua aprendida no 

período da invasão indonésia. No Excerto 35, demonstro que, para alguns professores 

leste-timorenses, os primeiros contatos com a LP foram iniciados pelos projetos de 

formação continuada, por meio das cooperações brasileira e portuguesa. No Excerto 

36, declaro que os manuais citados vinham de Portugal e eram publicados com base 

na realidade lusitana. No Excerto 37 apresento uma exceção no grupo de professores 

participantes da pesquisa, a saber: a professora Neni foi alfabetizada em LP, condição 

rara durante os 24 anos de dominação indonésia. O nível de proficiência dessa 

professora a coloca em posição de destaque na esfera educacional, como também 

digna de reconhecimento em toda a sociedade. A oportunidade de Neni para estudar 

a LP, vai ao encontro de alguns relatos, durante a minha vivência com o povo leste-

timorense. Lembro-me de ouvir que durante a ocupação indonésia, a Igreja Católica 

conseguiu manter o ensino de LP em algumas de suas escolas e que a Igreja teve um 

papel muito importante naquele tempo, acolhendo muitas crianças e jovens. Um dos 

relatos afirma que na época em que o regime indonésio proibiu o uso e o ensino da 

LP no Colégio São José, em Balide, na capital, os jovens passaram a se encontrar na 

missa, aos domingos, no mesmo horário para praticarem a LP, uma vez que os 

indonésios, em sua maioria, adeptos do Islamismo, não participavam da missa. 



108 
 

Nos Excertos 34 a 36, comprovo que a maioria dos professores não estudou a 

LP durante a formação básica. E, nos Excertos 34 e 36, evidencio que alguns 

professores buscam seus próprios meios, a fim de se prepararem para o desempenho 

de suas funções. Isso reflete a existência de uma política linguística; porém, há falta 

de planejamento linguístico. Esse planejamento permitiria aos professores 

implementarem, adequadamente, o currículo; desenvolverem suas habilidades 

linguísticas para a transmissão do conhecimento, bem como manter uma 

comunicação efetiva com seus alunos. 

As opiniões de alguns professores sobre a reintrodução da LP em Timor-Leste, 

foram as seguintes: 

 

Excerto 38:  
Tem que recuperar a LP que foi perdida em 1975; de acordo com a história 
da luta da resistência leste-timorense contra a dominação indonésia, a LP foi 
o código usado efetivamente na recuperação da independência; a LP 
mostra a identidade de uma nação que faz parte da CPLP e que foi colonizada 
por Portugal; a LP torna Timor diferente na Ásia. (Cono). 
 
Excerto 39:  
A reintrodução do Português em Timor-Leste porque Timor-Leste tem uma 
língua nacional como o Tetun que tinha relação com a LP. Portanto o governo 
Timor-Leste divulgar a LP para completar mais a língua Tetun. (Oan). 

 
Excerto 40:  
A minha opinião em relação à reintrodução do Português em Timor-Leste é 
que Timor-Leste é uma nação única na parte sudeste asiático que usa 
língua europeia (portuguesa); também para valorizar o colonialismo em 
relação com a cultura, a religião, etc. (Lorico). 

 
Excerto 41:  
Tuir ha’u nia hanoin ba reintrodusaun Portugês nian iha Timor-Leste presiza 
ema ne’ebe iha kapasidade ba lian portugês hodi bele transforma lian 
portugês sai di’ak iha nasaun Timor-Leste. Tanba relasaun ba reintrodusaun 
nian iha Timor-Leste importante liu hodi koopera kona-ba lian Portugês ida 
ne’e.  
Tradução: De acordo com o meu ponto de vista, para reintrodução do 
Português precisa de pessoas com capacidade para transformar a LP 
em algo bom para a nação Timor-Leste. Porque essa forma de 
reintrodução é muito importante para cooperar com a LP que se quer. 
(Ambenu).  
 
Excerto 42:  
Com base na minha opinião, a reintrodução da LP tem que envolver a área 
da educação e ser acompanhada pela mídia. (Naroman). 

 
Excerto 43:  
Na minha opinião, que o governo timorense principalmente na Educação 
deve-se dar conta em capacitar/preparar os seus recursos humanos 
para o futuro desta nação. (Neni). 

 

Excerto 44:  
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A minha opinião em relação à reintrodução do português em Timor-Leste é 
para melhorar os meus conhecimentos para depois transmiti-los aos 
alunos. (Loron). 

 

Excerto 45:  
Tuir há’u nia hanoin diak tanba gerasaun tuan sira aprende tiha ona lian 
portugés, nune’e sira sei hanorin ami sira gerasaun foun ne’e ho vontade diak.  
Tradução: Eu penso que é bom porque a velha geração aprendeu 
português. Assim eles ensinarão as novas gerações com dedicação. 
(Fitun e Lina). 

 
Excerto 46:  
Tuir há’u nia hanoin, ita tenke hetan dalan atu aprende tanba tenke hanorin 
ho vontade diak.  
Tradução: Eu penso que temos de achar o caminho para aprender 
porque temos de ensinar com atenção. (Tasi). 

 

Excerto 47:  
Relasaun kona-ba reintrodusaun portugês nian ne’e ema sira ne’ebe eskola 
iha tempu portugês ne’e mak bele reforsa tan sira nia hanoin atu bele 
transforma ho sira nia hakarak ba ami sira ne’ebe agora aprende hela no ba 
jerasaun oin mai tan.  
Tradução: Com relação à introdução do português, as pessoas que 
frequentaram a escola no tempo de Portugal podem se esforçar para 
ajudar nós que estamos aprendendo agora a fim de levar para as próximas 
gerações. (Areka). 
 
Excerto 48:  
Acho que é uma ideia muito feliz e só trará vantagens a nós timorenses. 
Não digo que é fácil mas precisamos de fazer um esforço de praticar 
mais a Língua Portuguesa no nosso quotidiano aumentando programas 
de Língua Portuguesa nos nossos meios de comunicação 
concretamente na televisão e nas rádios. (Garuai). 

 

No trecho destacado do Excerto 38, Cono se reporta ao discurso construído na 

sociedade, a partir da estratégia de comunicação usada pelos membros do movimento 

de resistência à opressão indonésia. Nesse sentido, a LP foi a língua da luta, um 

código que o opressor desconhecia. Nesse excerto e também no 40, de Lorico, há 

trechos, em que os professores atribuem à LP um diferencial para Timor-Leste, na 

Ásia. A colonização portuguesa, a miscigenação, a cultura e a religião são aspectos 

relevantes para os leste-timorenses porque os tornam diferentes no continente 

asiático. Vejo, nesses aspectos, um exemplo de identificação produzida pelo desejo 

de projeção da própria dignidade. Todavia, a reintrodução da LP em Timor-Leste é um 

grande desafio, uma vez que essa língua não tem visibilidade no dia a dia da 

sociedade. Corroborando o pensamento de Calvet (2007, p. 72), de nada adianta, na 

realidade, dar a uma língua o estatuto de oficial, se esse não aparece no cotidiano. 

Nesse caso, a solução para esse tipo de problema é que o país defina uma política 

clara de implementação do Português. Também acredito que a grande motivação para 
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as discussões e debates tensos, sobre a situação linguística de Timor-Leste, são as 

incoerências de sua política linguística. 

O professor Oan, no Excerto 39, acredita que a LP contribui com o equipamento 

da língua Tetun. Para os professores Ambenu, Neni, Loron e Tasi, nos Excertos 41, 

43, 44 e 46, é preciso mais recursos para auxiliar o trabalho dos professores das 

gerações pós-2002. O trecho destacado por Naroman, no Excerto 42 e o último trecho 

destacado no Excerto 48, de Garuai, tratam de políticas de implementação da LP, por 

meio de trabalho conjunto entre as áreas de publicidade e educação. Nos Excertos 45 

e 47, os professores Areka, Fitun e Lina se referem às pessoas que aprenderam a LP 

no tempo da colonização portuguesa, convocando-as a colaborar com o ensino dessa 

língua. Entendo que a comunidade de LP, pertencente às gerações passadas, cujos 

membros, desde 2002, em sua maioria, têm assumido altos cargos no país, são os 

responsáveis pela minimização da tensão linguística, criada pela brecha dos 24 anos 

da dominação indonésia.  

A professora Garuai, no primeiro trecho destacado no Excerto 48, diz que a LP 

é uma vantagem para os timorenses. Esse discurso dialoga com a economia das 

trocas linguísticas (BOURDIEU, 2007), uma vez que aprender a LP confere capital 

linguístico aos leste-timorenses e lhes permite ingressar e ascender ao serviço 

público, segmento de mercado que oferece estabilidade e a garantia de 

reconhecimento social. Ainda no Excerto 48, no segundo trecho destacado, Garuai dá 

um exemplo de atitude linguística quando fala de dificuldades de aprendizagem, 

associada à necessidade de comprometimento para praticar a LP.  

Após a apresentação, interpretação e discussão dos dados gerados para essa 

pesquisa, as considerações finais não pretendem encerrar o tema, ao contrário, o que 

espero é que haja melhores reflexões acerca da situação sociolinguística de Timor-

Leste.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse trabalho me proporcionou muitos encontros, que 

culminaram com a oportunidade de muitas aprendizagens, como conhecer o Outro, 

sua história, suas crenças, seus valores, seus saberes, sua luta pela dignidade. Desde 

o início, preocupei-me em entender a realidade sociolinguística leste-timorense, sob 

a perspectiva dos professores das gerações mais recentes. Para isso, foi necessário 

partir de caminhos percorridos no tempo de Timor-Leste e, para demonstrar a situação 

linguística atual, foi preciso perpassar por aspectos culturais, históricos, políticos e 

sociais. Desse modo, fiz um percurso atento, junto com os leste-timorenses, 

observando, refletindo, aprendendo. 

A LP está em Timor-Leste há mais de quatro séculos, convivendo com diversas 

línguas locais, sem que represente perigo às outras línguas e, de certa forma, servindo 

ao Tetun, língua franca, em seu fortalecimento, equipamento e enriquecimento com 

vistas à afirmação, também, de seu estatuto de língua oficial. A observação que faço 

ao final do trabalho, é que a oficialização da LP está condicionada pela decisão dos 

seus falantes mais velhos, mantendo pouca visibilidade na atual realidade linguística, 

contrapondo a ideia de que Timor-Leste tivesse de ter, obrigatoriamente, a mesma 

língua oficial do país que o colonizou. 

Desde a proclamação da independência unilateral, em 1975, que não chegou 

a ser reconhecida internacionalmente, culminando com a invasão indonésia, no 

mesmo ano, até a restauração daquela independência em 2002, a política linguística 

seguida em Timor-Leste tem tentado garantir a continuidade do Português, por meio 

de decreto oficial promulgado pela C-RDTL/2002, bem como seu estatuto de língua 

de ensino, conforme a Lei de Bases nº4/2008. No entanto, existem lacunas nessa 

mesma política de língua, de modo a garantir, também, a implementação da LP. 

Se, antes, o interesse dos portugueses no pequeno território leste-timorense 

sempre foi associado à negociação econômica, devido às riquezas naturais, sobre a 

permanência da LP foi diferente, pois a promoção dessa língua foi feita pela Igreja 

Católica ao longo do tempo, permitindo que o Português tomasse sua posição como 

elemento cultural do patrimônio linguístico de Timor. Dessa maneira, tanto a 

oficialização da LP, como seu estatuto de língua de instrução são justificados por um 

passado histórico que promoveu laços culturais entre a LP e o povo leste-timorense, 
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criados ao longo do tempo. Esses elos de cultura são significativos para a manutenção 

do Português como língua oficial. 

Para esse estudo, os referenciais teórico-metodológicos escolhidos são 

adequados na tentativa de compreender a condução da política linguística, na relação 

entre línguas e povo, em um campo sociolinguisticamente complexo, como o é a 

sociedade leste-timorense, composta, em sua maioria, pelas gerações pós 

restauração da independência. Nesse sentido, as representações foram construídas, 

socialmente, cercadas e orientadas por valores culturais e relações de poder, o que 

constitui um aspecto relevante para o objetivo geral desse trabalho, a saber: analisar 

as representações da LP pelos professores leste-timorenses, considerando o 

contexto plurilíngue de Timor. O poder, nesse caso, é exercido pela política 

linguística vigente e leva à elaboração das representações dos professores. De 

acordo com Freire (1996), as representações surgem da força das relações de 

poder. Dessa forma, foi evidenciado que fatores políticos e ideológicos subjacentes 

à situação da LP, sempre estiveram presentes nas políticas linguísticas adotadas em 

Timor-Leste. Quanto ao enfoque metodológico, o trabalho apresenta as minhas 

percepções com base em uma situação de etnografia, interferindo em uma realidade, 

a qual conheço há algum tempo, uma vez que ser etnográfico é interferir sobre a 

interpretação dos sujeitos e não apenas citá-las. 

No que se refere aos objetivos específicos para esse estudo, as representações 

demonstram que todas as línguas do território leste-timorense cumprem um papel 

social significativo e, nesse sentido, falta, apenas, um planejamento linguístico que 

contemple essas línguas, levando em conta o currículo da educação e recursos 

voltados às circunstâncias, na qual estão os professores. Nas representações, a LP é 

um símbolo de identidade cultural e reconhecida pelo seu papel na luta pela soberania, 

cuja importância não pode ser abolida da memória sob justificativa alguma. A isso, 

infiro a proximidade entre o povo e fatos históricos relevantes, como também a 

proximidade entre o povo e seus líderes, figuras legendárias, sobreviventes de tempos 

muito difíceis, criando, dessa forma, sentimentos nacionalistas muito fortes. E, há 

também, o reconhecimento de que, economicamente, os planos de desenvolvimento 

necessitam da LP sobre os aspectos internacionalização e valores simbólicos de uso, 

de troca ou prestígio social.  

Esse estudo também pode contribuir com pesquisas futuras, partindo da 

conscientização acerca dos problemas surgidos durante os 24 anos da invasão 
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indonésia, levantando outros questionamentos, a fim de refletir sobre o lugar das 

línguas locais, entre essas o Tetun e a LP, descobrindo como os falantes leste-

timorenses, das gerações mais recentes, podem participar das decisões sobre sua 

política linguística. Além disso, existem aspectos que podem ser retomados, de modo 

a contribuir com o papel dos professores da formação básica de Timor-Leste. As 

representações sociais da LP são percepções de professores e, como tal, influenciam 

as suas práticas de ensino. Ademais, dessas representações podem surgir novos 

olhares e novas discussões sobre a política linguística do país. Portanto, eu espero 

que esse trabalho fortaleça o reconhecimento de que a situação sociolinguística de 

Timor-Leste faz parte do conjunto de prioridades necessárias à reconstrução do 

Estado. No entanto, existem ainda muitos caminhos a serem percorridos, visto que a 

relação entre sociedade e língua pode demonstrar muitas possibilidades de pesquisa 

no espaço linguisticamente diverso de Timor-Leste.  
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Anexo A – Parecer de aprovação da pesquisa 
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Anexo B – Cópia do Acordo de Cooperação entre Brasil e Timor-Leste 

 

 
AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE PARA IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROGRAMA "QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA EM TIMOR-LESTE" 

  

  

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da República Democrática de Timor-Leste 

(doravante denominados "Partes"), 

  

  

Considerando que as relações de cooperação educacional têm sido fortalecidas ao amparo do Acordo de 

Cooperação Educacional entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática de Timor-Leste, 

firmado em 20 de maio de 2002, bem como do Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado em 20 de maio 

de 2002; 

Considerando os resultados alcançados com a execução dos projetos Desenvolvimento Empresarial, Formação 

Profissional e Promoção Social em Timor-Leste – II Fase; Formação de Professores em Exercício na Escola 

Primária em Timor-Leste – Proformação/Profep-Timor; Capacitação de Professores de Educação Pré-Secundária 

e Secundária – Procapes; Ensino da Língua Portuguesa Instrumental – Elpi; Promoção da Qualidade no Ensino 

de Ciências – PQE-Ciências e Implantação da Pós-Graduação na Universidade Nacional Timor Lorosa' e – PG-

UNTL; 

Considerando o desejo mútuo de ampliar a cooperação educacional para o fortalecimento da Língua Portuguesa 

em Timor-Leste; 

Considerando que a cooperação educacional na área da formação e capacitação de docentes se reveste de 

especial interesse para as Partes; 

Considerando a importância do papel dos professores para a universalização do emprego da Língua Portuguesa 

entre o povo timorense; 

Convêm o seguinte: 

Artigo I 

1.O presente Ajuste Complementar tem por objeto a implementação do Programa "Qualificação de Docentes e 

Ensino da Língua Portuguesa em Timor-Leste" (doravante denominado "Programa"), constituído de 4 (quatro) sub-

projetos específicos, a saber: 

a) formação de Professores em Exercício na Escola Primária em Timor-Leste – Proformação / Profep-Timor; 

b) capacitação de Professores de Educação Pré-Secundária e Secundária – Procapes; 

c) ensino da Língua Portuguesa Instrumental – Elpi; 

d) implantação da Pós-Graduação na Universidade Nacional Timor Lorosa'e – PG-UNTL. 

2. Os Termos de Referência e os respectivos editais para contratação dos professores que participarão dos sub-

projetos serão elaborados e divulgados pela CAPES. 

Artigo II 

1. O Governo da República Federativa do Brasil designa: 

a) a Divisão de Temas Educacionais do Ministério de Relações Exteriores (DCE/MRE) e a Assessoria Internacional 

do Ministério da Educação (AI/MEC) como instituições responsáveis pelo acompanhamento e avaliação das 

atividades decorrentes do presente Ajuste Complementar; e 

b) a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC) 

como instituição responsável pela coordenação e execução das atividades decorrentes deste Ajuste 

Complementar. 

2.O Governo da República Democrática de Timor-Leste designa o Ministério da Educação como instituição 

responsável pela coordenação, execução, acompanhamento e avaliação das atividades decorrentes do presente 

Ajuste Complementar. 
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Artigo III 

1. Ao Governo da República Federativa do Brasil cabe: 

a) designar e enviar professores para desenvolver em Timor—Leste as atividades de cooperação educacional 

previstas no Programa; 

b) garantir a manutenção das bolsas conferidas aos professores brasileiros que estiverem envolvidos no Programa; 

e 

c) acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa. 

2.Ao Governo da República Democrática de Timor-Leste cabe: 

a) designar professores e técnicos timorenses para receberem treinamento; 

b) disponibilizar instalações e infra-estrutura adequadas à execução das atividades de cooperação previstas nos 

4 sub-projetos; 

c) conceder aos professores enviados pelo Governo brasileiro auxílio mensal para despesas com moradia e para 

despesas com transporte; 

d) prestar apoio aos professores por meio do fornecimento de todas as informações necessárias à execução do 

Programa; 

e) garantir a manutenção dos vencimentos e demais vantagens do cargo ou função dos professores e técnicos 

timorenses que estiverem envolvidos no Programa; 

f) tomar as providências para que as ações desenvolvidas pelos professores enviados pelo Governo brasileiro 

tenham continuidade, desde que consideradas necessárias pelo Governo timorense; e 

g) acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa. 

Artigo IV  

Os custos de implementação do presente Ajuste Complementar serão compartilhados por ambas as Partes com 

base nos detalhes dos 4 (quatro) sub-projetos que constituem o presente Programa. 

Artigo V 

Na execução das atividades previstas no Programa objeto do presente Ajuste Complementar, as Partes poderão 

contar com apoio financeiro de terceiros países, de instituições públicas e privadas, de organizações não-

governamentais, de organismos internacionais, de agências de desenvolvimento, de fundos e de programas 

regionais e internacionais, desde que previamente acordado com as partes envolvidas.  

Artigo VI 

1.As instituições executoras mencionadas no Artigo II elaborarão relatórios sobre os resultados obtidos nos 4 

(quatro) sub-projetos desenvolvidos no âmbito deste Ajuste Complementar, os quais serão apresentados às 

instituições responsáveis pelo acompanhamento e avaliação. 

2.Os documentos elaborados e resultantes das atividades desenvolvidas no contexto do Programa a que se refere 

o presente Ajuste Complementar serão de propriedade conjunta das Partes. Em caso de publicação dos referidos 

documentos, deverão as Partes ser expressamente consultadas e mencionadas no corpo do documento objeto de 

publicação. 

Artigo VII 

O presente Ajuste Complementar entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará até o dia 31 de dezembro 

de 2010. 

Artigo VIII 

O presente Ajuste Complementar poderá ser emendado, por consentimento mútuo, mediante troca de Notas 

Diplomáticas entre as Partes. 

Artigo IX 

Qualquer uma das Partes poderá notificar, a qualquer momento, por via diplomática, a sua decisão de denunciar 

o presente Ajuste Complementar. A denúncia somente surtirá efeito 6 (seis) meses após o recebimento da 

respectiva notificação. 

  

Feito em Brasília, em 11 de junho de 2008, em dois originais em idioma português, sendo ambos os textos 

autênticos. 

  

  

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DO TIMOR-LESTE 

  

 ____________________ 

FERNANDO HADDAD 

Ministro da Educação 

  

____________________ 

JOÃO CÂNCIO FREITAS 

Ministro da Educação 
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Anexo C – Imagens de Baucau, Díli e Oécusse 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

 

 
Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística 

 

 

  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 

intitulada “As representações sociais da Língua Portuguesa em uma situação 

plurilíngue concorrencial em Timor-Leste”. Meu nome é LUCIMAR FRANÇA DOS 

SANTOS SOUZA, sou a pesquisadora responsável. Após receber os esclarecimentos 

e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Eu gostaria de esclarecer que caso você não queira 

participar da referida pesquisa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Entretanto, caso você aceite, qual(is)quer dúvida(s) sobre a pesquisa, poderá(ão) 

ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via email 

lucimarsouza@hotmail.com ou por meio dos telefones (62)30870394; 

(62)99871184; (62) 84655849, no Brasil, ou (670) 77344434, em Timor-Leste. Em 

caso (s) de dúvida (s) sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil, nos telefones: 00 55 62 3521-1215. 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 
  
Título: “As representações sociais da Língua Portuguesa em uma situação plurilíngue 
concorrencial no Timor-Leste”. 
 
A pesquisa “As representações sociais da Língua Portuguesa em uma situação 
plurilíngue concorrencial” é um estudo realizado pela pesquisadora Lucimar França 
dos Santos Souza, CPF 535.076.817-49, RG 191.709 SSPTO, tel. (55) 62-30870394, 
mestranda em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Goiás – UFG. Essa 
pesquisa pretende analisar o contexto linguístico de Timor-Leste, no sudoeste 
asiático. Os objetivos da pesquisa são investigar as representações sociais da Língua 
Portuguesa no imaginário leste-timorense, analisando percepções em relação à 
reintrodução do Português, em 2002, e a dinâmica dessa língua em contato com as 
línguas locais.   
 
 
 

mailto:lucimarsouza@hotmail.com
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Para a realização da pesquisa, serão utilizados observação, entrevista, narrativa e 
questionário. A base de dados são todos os participantes da pesquisa e o contexto 
local da pesquisa é Timor-Leste. A aplicação dos instrumentos da pesquisa 
acontecerá conforme as condições de espaço e tempo dos participantes. Os 
questionários serão distribuídos aos participantes e recolhidos, posteriormente. As 
entrevistas serão gravadas para posterior transcrição. Antes do início da entrevista, 
você receberá todas as informações necessárias à compreensão do que seja a 
pesquisa, a forma como está sendo desenvolvida e os objetivos.  
 
A participação na pesquisa é voluntária e não há tipo algum de remuneração pela 
contribuição do (a) participante. Além disso, haverá a garantia de sigilo de sua 
privacidade. Portanto, seu nome não será divulgado em momento algum. É garantido 
o direito de recusar a participar da pesquisa, mesmo que já tenha iniciado o processo. 
Dessa forma, ao retirar o seu consentimento, não haverá prejuízo. 
Todo o material coletado ficará à disposição do Departamento de Pós-graduação em 
Letras da Universidade Federal de Goiás-UFG. 
A pesquisa considera a relevância social do tema com vistas à contribuição 
significativa que pode ser dada a tarefas voltadas para planejamento linguístico em 
Timor-Leste. Com o mesmo comprometimento, há que se seguirem os princípios 
éticos desde os primeiros contatos. 
 

→ Você autoriza o uso de sua voz na referida pesquisa? (     )sim    (     )não 
 
→ Você autoriza o uso de sua imagem na referida pesquisa? (      )sim    (     )não 
 
→ Você autoriza o armazenamento do material coletado (voz e imagem) no banco de 
dados do Departamento de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de 
Goiás – UFG, no Brasil? (     )sim    (     )não 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu, ....................................................................................................., Cartão Eleitoral 
nº........................................................ ou Passaporte da República Democrática de 
Timor-Leste (RDTL) n.º..............................................., abaixo assinado, concordo em 
participar da pesquisa “A Língua Portuguesa em uma perspectiva intercultural: as 
representações dessa língua no imaginário brasileiro e timorense”. Para isso, declaro 
ser maior de 18 anos de idade e destaco que fui, devidamente, informado(a) e 
esclarecido(a) pela pesquisadora responsável LUCIMAR FRANÇA DOS SANTOS 
SOUZA sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como 
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. A mim, foi 
garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso 
leve a qualquer penalidade e sem qualquer ônus. Portanto, declaro que concordo com 
a minha participação na referida pesquisa. 
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__________________, ________ de _________________________ de _________. 
 
 ___________________________________________________________________ 

Assinatura, por extenso, do(a) participante 
 

............................................................................................................. 
 
 
___________________________________________________________________ 

Assinatura, por extenso, da pesquisadora responsável 
 

.............................................................................................................. 
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Apêndice B –Roteiro de entrevista 1 (R1) 

 

1. Como é a sua experiência pessoal com língua (s)? Quantas línguas você aprendeu? 

Como as aprendeu?  

2. Quais são as políticas públicas do governo leste-timorense voltadas para a 

reintrodução da LP em Timor-Leste? Elas podem realmente contribuir com a 

reimplantação da LP em Timor-Leste?   

3. Como se realiza a formação do professor de Língua Portuguesa?  

4. Como e quando acontecem os projetos de formação continuada de/em LP, de modo 

a atender as necessidades do professor do Ensino Básico?  

5. Como trabalhar o currículo atual por meio das línguas Tetun e Português?  

6. Durante a realização dos projetos de formação, quais os enfoques mais constantes 

no que se refere ao desafio de ensinar a LP, após 2002?  

7. Qual a contribuição que as constantes discussões sobre o tema língua podem 

oferecer ao trabalho do professor da formação básica em Timor-Leste? 
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Apêndice C –Roteiro de entrevista 2 (R2) 

 

1. Como é a sua experiência pessoal com língua (s)? 

2. Quais línguas você fala? 

3. Como você aprendeu cada uma das línguas que você fala? 

5. Fale sobre a LP em Timor-Leste. 

6. Fale sobre a língua Tetun. 

7. Fale sobre as línguas locais de Timor-Leste. Essas línguas devem ser ensinadas 

na escola? Justifique a sua resposta. 

8. Fale sobre a realidade linguística de Timor-Leste: Tetun, LP, línguas locais, 

indonésio, inglês, etc. 

9. A LP deve se manter como língua oficial? Por quanto tempo? 
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Apêndice D –Questionário 

 

1. Onde você usa habitualmente a Língua Portuguesa? 

   Baibain ita bo’ot uza lian portugês iha ne’ebe?  

2. Onde você costuma ouvir habitualmente as pessoas falarem português? 

   Iha ne’ebe ita bo’ottomanronabebeik ema ko’alia portugês?  

3. Em sua opinião, por que é importante aprender a Língua Portuguesa? 

  Tuir ita bo’ot nia hanoin tanba sa mak importante aprende lian portugês? 

4. Qual é a sua opinião em relação à reintrodução da LP em Timor-  Leste? 

   Sa ida ita bo’ot nia hanoin konaba introduz fila fali LP iha Timor-   Leste? 

5. Quais línguas você aprendeu até o presente momento? 

   Lian sa ida deit mak ita bo’ot aprende to’o oras ne’e dadaun?  

6. Qual a língua que você considera mais importante para o seu futuro?  

   Lian ne’ebe mak importante liu ba Timor-Leste nia futuro? 

7. Você concorda que a LP tenha o estatuto de língua oficial em Timor-Leste? 

   Ita bo’ot konkorda katak lian portuges sai hanesan lian oficial Timor Leste? 

8. Quanto tempo a LP deve se manter como língua oficial em Timor-Leste? 

   LP sei mantem nafatin hanesan lian oficial iha Timor ba tempu tomak? 

 




