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Resumo 

 

Esta Dissertação trata das políticas linguísticas no Timor-Leste, enquanto práticas sociodiscursivas, 

orientadas pelas categorias Poder, Controle e Acesso, propostas por van Dijk (2000) em sua teoria 

multidisciplinar da ideologia que dá suporte aos Estudos Críticos do Discurso (van Dijk, 2008), de 

orientação sociocognitiva e interacional, numa interface com os Estudos Culturais. Objetiva-se 

verificar em que medida as políticas linguísticas do Timor-Leste traduzem os interesses dos 

diferentes grupos sociais desse país. Numa perspectiva macrossocial, tem-se por objeto de estudo o 

evento comunicativo a oficialização da Língua Portuguesa no Timor-Leste, a partir do texto-base 

de Geoffrey Hull, proferido em agosto de 2000, no Congresso Nacional, em favor da escolha do 

português como idioma cooficial juntamente com o tétum e contundentes críticas às línguas inglesa 

e indonésia. A elite timorense, que predominantemente usa a língua portuguesa em situações 

formais ou fora do país, definiu uma política linguística que reserva um lugar de status privilegiado 

dessa língua, valendo-se do Poder, Controle e Acesso das instituições e dos grupos representativos 

dessa classe dominante. Essa realidade contribui para consolidar, na prática, a ideologia da crença 

na identidade nacional homogênea, que é problematizada nos Estudos Culturais, pelo tempo 

pedagógico e linear, da coesão social dos “muitos como um”. Essa crença social não constitui, 

contudo, a narrativa complexa da nação leste-timorense, na qual se acrescenta o tempo 

performativo, ou do entre-lugar, que se caracteriza pelo acréscimo das crenças/narrativas dos 

grupos marginais, cuja “con-vivência” resulta na suplementaridade (que, nessa proposta de análise, 

representa o Contrapoder), isto é, na duplicação de discursos, que não se pluralizam, dado o alto 

grau de assimetria entre eles, mas acabam por alterar a conformação social da nação. 

 

Palavras-chave: Política Linguística. Discurso. Sociedade. Cognição. Timor-Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

This thesis deals with language policies in East Timor, as a socio-discursive practice, guided by the 

categories of Power, Control and Access, proposed by van Dijk (2000) on his multidisciplinary 

theory of the ideology that form the basis of Critical Discourse Studies (van Dijk, 2008), from 

sociocognitive and interactional perspective, in an interface with Cultural Studies. One of the goals 

is to verify in which measure the language policies of East Timor translate the interests of the 

different social groups in the country. From a macro-social perspective, the goal is to study the 

communicative event of the officialization of Portuguese Language in East Timor, based on the text 

by Geoffrey Hull, presented August 2000 to the National Congress that argued the inclusion of 

Portuguese as co-official language with Tetun and forcefully criticized the choice of English and 

Indonesian. The Timorese elite, who predominantly uses Portuguese in formal situations or outside 

of the country, defined a language policy that reserved a privileged status for this language, using 

the Power, Control and Access to the institutions and the representative groups of this ruling class. 

This reality contributes to consolidate, in practice, the ideological belief in a homogeneous national 

identity, that is problematized in Cultural Studies, by the pedagogical and linear time, of the social 

cohesion of “many as one”. This social belief does not constitute, however, the complex narrative of 

the East Timorese nation, to which is added the performative time, or of inbetweeness, that is 

characterized by the addition of the beliefs/narratives of marginal groups, whose “shared-living” 

results in the supplementarity (which, in this proposal of analysis, represents Counterpower), that is, 

in the duplication of discourses, that do not pluralize, given the high degree of asymmetry between 

them, but that end up for modifying the social configuration of the nation. 

 

Key-words: Language Policy. Discourse. Society. Cognition. East Timor. 
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 Este trabalho tem por tema as políticas linguísticas no Timor-Leste, enquanto práticas sócio-

discursivas, politicamente orientadas pelas categorias Poder, Controle e Acesso, propostas por van 

Dijk (2000) em sua teoria multidisciplinar da ideologia, que dá suporte aos Estudos Críticos do 

Discurso (ECD), de orientação sociocognitiva e interacional, abordando o lugar da língua 

portuguesa em Timor-Leste sob o viés da análise crítica da palestra proferida em língua tétum pelo 

linguista australiano Geoffrey Hull, no ano 2000, perante o Conselho Nacional de Resistência 

Timorense (CNRT), a qual foi posteriormente publicada pelo Instituto Camões (IC) em versão 

bilíngue nas línguas oficiais de Timor-Leste e tem fomentado ideologias em prol da oficialização 

do português no eixo Ásia-Oceania, possibilitando seu acesso como membro da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), dois anos depois. 

A oficialização das línguas do Timor-Leste consta dos Princípios Fundamentais, da Parte I, 

Artigo 13º, § 1º e 2º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste (RDTL), aprovada 

em 22 de março de 2002: 

1.O tétum e o português são as línguas oficiais da República 

Democrática de Timor-Leste. 

2. O tétum e as outras línguas nacionais são valorizadas e 

desenvolvidas pelo Estado. (RDTL, 2002) 

 

 O problema que se coloca envolve o lugar da língua portuguesa por meio da análise crítica 

do evento comunicativo A oficialização da língua portuguesa no Timor-Leste, sob duas 

perspectivas espácio-temporais – tempo pedagógico e tempo performativo (ou entre-lugar), cujo 

entrecruzamento produz formas complexas de diferença e identidade dos grupos sociais. 

Concebidas à luz dos Estudos Culturais, tais perspectivas possibilitam pensar a cultura em sentido 

amplo, antropológico, a partir do deslocamento “de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-

nação para uma abordagem da cultura dos grupos sociais” (HALL, 2004, p. 13-14). A cultura 

pensada pela (inter) ação dos grupos sociais torna viável a interface entre os Estudos Críticos do 
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Discurso com os Estudos Culturais, pois ambos abandonam a noção de “classe”, sem contudo 

deixar de conceber a cultura dos grupos pelos eixos político e ideológico.  

 Nos Estudos Culturais, a nação é concebida por “uma temporalidade de representação que 

se move entre formações culturais e processos sociais sem uma lógica causal centrada” (BHABHA, 

2007, p. 201). Esses movimentos culturais dispersam o tempo homogêneo da tradição e criam o 

espaço da duplicidade nas temporalidades ambivalentes da nação como trama narrativa. Para esse 

autor, a nova interpretação de nação implica o “questionamento progressista da coesão social 

moderna – muitos como um – compartilhadas por teorias orgânicas do holismo da cultura e da 

comunidade” (IBIDEM, 2007, p. 203).  

 A essa temporalidade continuísta, centrada e cumulativa designa-se tempo pedagógico, que 

na tensão com o tempo performativo ou do entre-lugar, divide a nação no interior dela própria, 

transformando-a num “espaço liminar de significação, marcado internamente pelos discursos de 

minorias” (IBIDEM, 2007, p. 209-210). Esse espaço, contudo, não é o da pluralidade de vozes em 

busca de uma hegemonia totalizante, mas o da suplementaridade, que implica a duplicação de 

sentidos que transitam no entre-lugar em várias direções, cujo processo de significação não se 

constitui pelas polaridades opositivas, mas pelo suplemento que se insinua no-lugar-de algo que lhe 

fora subtraído na origem da construção do tempo homogêneo ou pedagógico. Desse modo, há um 

acréscimo de sentidos duplicados e iterativos que altera a construção narrativa da nação.  

 Nessa temporalidade disjuntiva, buscamos verificar se o discurso de Geoffrey Hull 

representa uma tentativa de manutenção do tempo pedagógico, típico das elites timorenses, no 

tocante à representação da língua portuguesa como síntese de uma identidade cultural do povo 

leste-timorense, aproximando-o do modelo de colonização portuguesa. Nos espectros do não-dito 

e/ou do silenciamento das adjacências do entre-lugar, buscamos os pontos de ruptura ou tensão da 

narrativa de nação homogênea para desvendar outra trama, que poderá abrir-se não só para novos 
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espaços de discussão do lugar da língua portuguesa no Timor-Leste, escopo dessa pesquisa, mas 

também para a própria ressignificação da lusofonia.   

 Nosso objetivo geral é contribuir com os processos de política e planejamento linguísticos 

para o Timor-Leste, no tocante ao papel da língua portuguesa, pela via dos Estudos Críticos do 

Discurso numa interface com os Estudos Culturais. E como objetivos específicos:  

 Analisar as reproduções das ideologias das elites timorenses no discurso de oficialização 

da língua portuguesa, proferido pelo linguista australiano Geoffrey Hull; 

 Relacionar as diferentes práticas discursivas da oficialização da língua portuguesa no 

Timor-Leste na perspectiva do movimento disjuntivo das temporalidades pedagógica e 

performativa;  

 Compreender a nação Timor-Leste como trama narrativa pela suplementaridade dos 

sentidos discursivos atinentes à oficialização da língua portuguesa. 

 Esta Dissertação constitui-se por quatro capítulos, além das Conclusões e da Introdução. No 

primeiro capítulo, discutimos aspectos de políticas linguísticas – como práticas sociodiscursivas – 

com o objetivo de compreendê-los na perspectiva dos movimentos dos grupos sociais, que 

concebem a língua como um corpo simbólico-político, por eles representado numa multiplicidade 

de instâncias, sob diferentes acepções e classificações: língua materna, língua oficial, língua de 

trabalho, língua de ensino, língua de contato, língua em contato etc. A compreensão das políticas 

linguísticas no âmbito discursivo possibilita tratar dessa questão na instância mesma do discurso, e 

não como um dado a priori, alheio às práticas sociais e à contextualização histórica e cultural.  

 No esteio para a compreensão de cultura, o segundo capítulo traz uma visão panorâmica de 

algumas abordagens desse complexo conceito em alguns campos do saber, culminando com a 

conjetura dos Estudos Culturais, que propõem o pensamento da cultura no eixo político e na 
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dimensão dos grupos sociais, eximindo-se da concepção holística e essencialista, típica de alguns 

sobre esse tema. 

 O terceiro e penúltimo capítulo discute a teoria multidisciplinar da(s) ideologia(s) de 

vertente sociocognitiva, cujo proponente é van Dijk (2000), assim como os conceitos de grupo e 

elite e as categorias de Poder, Controle e Acesso dos ECD em interface com a noção de 

temporalidade disjuntiva dos EC. 

 O quarto capítulo apresenta a análise do evento comunicativo A oficialização da língua 

portuguesa no Timor-Leste, a partir do texto-base Timor Leste: Identidade, Língua e Política 

Educacional, de Geoffrey Hull,  no qual as proposições explícitas e implícitas da base de texto 

funcionam como argumentos em favor de sua tese principal. Da construção desses argumentos 

textuais-discursivos emergem os sentidos iterativos e suplementares que desmobilizam e 

remobilizam tais argumentos na perspectiva do tempo performativo. Esse movimento temporal 

disjuntivo possibilita conceber as relações entre grupos sociais como responsáveis pela nova 

narrativa da nação timorense, no tocante às políticas de línguas e de seu consequente planejamento. 

As categorias Poder, Controle e Acesso revelam as estratégias discursivas de invenção de uma 

unidade nacional nesse país, tendo por suporte a língua portuguesa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A modalidade de uso do Tétum não deve ser uma criação de meia dúzia de pessoas sem 

uma sólida base linguística, visto que renovar o léxico e colocá-lo em documentos não 

garante sua implementação. 

 

/.../ 

 

Ainda de acordo com os dados analisados, a parceria da Língua Portuguesa com o Tétum 

deve ser cautelosa, pois pelo contrário incorremos no caso da Papua Nova Guiné, que tem 

um pidgin expandido como língua oficial, porém, diferentemente de Timor-Leste, a PNG 

tem outros idiomas como  línguas oficiais. 

 

 Em relação especificamente aos empréstimos línguisticos da Língua Portuguesa no 

Tétum, usando o arcabouço académico de Gonçalves, não encontramos empréstimos por 

adaptação. Embora saibamos que estes existam, a prevalência encontrada foi de 

empréstimos por adopção. Isso de longe é um problema real para a língua que os recebe, 

entretanto é um desafio aos utentes, que vêem esses empréstimos, mas não os 

compreendem.” 

 
Maria Filomena Lay GUTERRES, timorense, em EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA NA LÍNGUA TÉTUM NO GÊNERO TEXTUAL NEWSLETTER (VERSAUN TETUM) 
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Aspectos de políticas linguísticas: o caso de Timor-Leste 



1. Aspectos de Políticas Linguísticas: o caso de Timor-Leste 20 

 

Preliminares 
 

O programa linguístico proposto por Geoffrey Hull para o Timor-Leste e analisado no 

capítulo 4 desta Dissertação resulta de uma política linguística que se descortina para uma 

perspectiva mais ampla de expansão da lusofonia.  

Discutimos aspectos de políticas linguísticas – como práticas sociodiscursivas – com o 

objetivo de compreendê-los na perspectiva dos movimentos dos grupos sociais, que concebem a 

língua como um corpo simbólico-político, por eles representado numa multiplicidade de instâncias, 

sob diferentes acepções e classificações: língua (materna, oficial, de trabalho, contato de línguas, 

em contato etc) e idioma. A compreensão das políticas linguísticas no âmbito discursivo possibilita 

tratar dessa questão na instância mesma do discurso, e não como um dado a priori, alheio às 

práticas sociais e à contextualização histórica e cultural. 

Apresentamos também um quadro classificatório das línguas faladas em Timor com algumas 

observações e ênfase no Tétum, visto que se tornou uma língua oficial, ao lado do Português e no 

tocante às políticas linguísticas em Timor-Leste, percebe-se que apesar de o enunciador asseverar 

que não elaborou um plano que atendesse a uma agenda neocolonialista, mas inclusivo, verificamos 

uma contradição nesse sentido e, embora não se questione a escolha dos leste-timorenses, elevar 

uma segunda língua à oficial sem um planejamento de corpus torna essa opção alvo de 

problematização, assim como um possível sabir ou crioulo, nos mesmos moldes, algo mais 

problematizador ainda, independentemente da afirmação de Carneiro (2010, p. 3168): “a maior 

parte dos professores em Timor-Leste não tem pleno domínio das línguas oficiais”. 

Apresentamos também planejamento que foi empreendido em Timor-Leste no tocante às 

línguas oficiais, através da aplicação do segundo modelo de Haugen (1983), cuja implementação de 
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um planejamento de status, sem correlação com um de corpus parece responsável pela sua 

ineficácia, até os dias de hoje. 

 

1.1 Política linguística e planejamento linguístico: práticas complementares 
 

 Reunimos teóricos como Louis-Jean Calvet, por trazer uma problematização de forma mais 

geral em torno da diferenciação da política linguística como “determinação das grandes decisões 

referentes às relações entre as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007, p. 11) e do termo 

planejamento linguístico – “sua implementação”, cuja indissolubilidade é salutar, pois a política 

linguística é inseparável de sua aplicação e o livro de Calvet é dedicado a esse binômio: política 

linguística e planejamento linguístico. Além disso, ele a historiciza enquanto disciplina e traz 

modelos e exemplos de políticas linguísticas traçadas em outro países, dentre eles, a Indonésia. 

Essa terminologia também pode ser lida como “política de línguas” e é Orlandi (2007, p. 07) quem 

nos explica:  

“Quando se fala em política linguística, já se dão como pressupostas 

as teorias e também a existência da língua como tal. E pensa-se na 

relação entre elas, as línguas, e nos sentidos que são postos nessas 

relações como se fossem inerentes, próprios à essência das línguas 

e das teorias. Fica implícito que podemos ‘manipular’ como 

queremos a política linguística”. 

 

 Planejamento linguístico é um sintagma proposto por Einer Haugen, em 1959, em um 

trabalho sobre os problemas linguísticos da Noruega, em torno da intervenção normativa do Estado 

para construir a identidade nacional, depois de séculos de dominação dinamarquesa. Orlandi 

assevera que este só é concebido como política linguística quando se trata da organização da 

“relação entre as línguas, em função da escrita, de práticas escolares, do uso em situações 

planificadas” (IBIDEM, PASSIM). Entretanto,  
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“quando falamos de Política Linguística enquanto Política de Línguas, 

damos à língua um sentido político necessário. Ou seja, não há 

possibilidade de se ter língua que não esteja já afetada desde sempre 

pelo político. /.../ Assim, quando pensarmos em política de línguas já 

pensamos de imediato nas formas sociais sendo significadas por e 

para sujeitos históricos e simbólicos, em suas formas de existência, 

de experiência, no espaço político de seus sentidos”. (ORLANDI, 

2007, p. 08). 

 

Essa discussão será útil para entendermos uma das dimensões do discurso de Hull em torno 

do que ele chama de <política educacional>, que está no título de seu discurso e os títulos são uma 

forma de chamar a atenção para aquilo que é de mais importância: 

 

No programa linguístico que acabo de descrever, existe espaço para 

todas as línguas que fazem parte da cultura de Timor Leste. Um 

programa linguístico inclusivo é o único remédio contra tendências 

políticas culturalmente contraproducentes que pretendem excluir 

uma ou outra língua (HULL, 2000, p. 10). 

 

 Assim, sabemos de antemão que Hull propôs um programa linguístico, que não 

desconsiderou, por parte dele, aspectos culturais e políticos. Ele diz (2000, p. 09), por exemplo, que 

“deve ser evitada a todo o custo uma política que ignore, ou pior ainda, que reprima a diversidade 

linguística, como fazem tipicamente os governos fascistas influenciados pela filosofia jacobina 

saída da Revolução Francesa”.  

No momento, nos interessa entender a dimensão do conceito do ponto de vista teórico e 

deixar claro que a noção de política linguística neste trabalho está voltada para o aspecto discursivo 

e não, necessariamente, o sociolinguístico e o reconhecimento de ter sido na Sociolinguística que 

essa área começou a ser desenvolvida. 

 No mais, o termo „política linguística‟ é muito recente no Brasil, ao contrário do que ocorre 

na Argentina, por exemplo, e nos países andinos. Enquanto disciplina, a política linguística nasceu 

na segunda metade do século XX, associada ao plurilinguismo e à sua gestão. Associa-se a 
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mudanças que levaram alterações no estatuto de diversas sociedades que integram a cidadania, 

como ocorreu na esteira do processo de descolonização da Ásia e da África, a partir dos anos 1950, 

entre outros. 

 O tema acerca do planejamento linguístico é retomado por Haugen em 1964 num evento 

que marcou o nascimento da sociolinguística, sendo considerado por Fishman como 

sociolinguística aplicada, que alternava abordagens mais gerais e estudos de caso (a Albânia, a 

Indonésia, a Malásia, o Vietnã etc) (CALVET, 2007, p. 13-15). 

 Calvet (2007) historia ainda que, paralelamente, a noção de política linguística aparece em 

inglês (1970), espanhol (1975), alemão (1981) e francês, cuja relação de subordinação com o 

planejamento linguístico deve ser evidente. Dessa forma: 

para Fishman, o planejamento é a aplicação de uma política 

linguística, e as definições posteriores, em sua variedade, não 

ficarão muito longe dessa visão. Em 1994, por exemplo, Pierre-

Étienne Laporte apresentaria a política linguística como um 

quadro jurídico e a reorganização lingüística como um conjunto 

de ações ‘que tem por objetivo esclarecer e assegurar 

determinado status a uma ou mais línguas’ (CALVET, 2007, p. 

15). 

 

 Desse modo, esse sintagma language planning cobriu um domínio, cuja origem nessas duas 

ações complementares é visível, mas que é preciso discernir: as decisões do poder (a política) e a 

passagem à ação (o planejamento) (CALVET, 2007, p. 17). 

 

1.2 Língua [como prática social] versus Idioma [como prática legitimada] 

Mattoso Câmara (1998, p. 142) leva em consideração apenas o estado político para a 

existência de idioma, ao defini-lo como “termo com que se insiste na unidade linguística 

inconfundível, de uma nação em face das demais”. Já Turazza e Corrêa (2008), embasadas 
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teoricamente em Chaves de Melo (1946), levam em consideração também as matrizes culturais para 

conferir a identidade idiomática de grupos sociais, cuja historicidade, espaço geográfico e 

arquiteturas diferentes, conferiam caráter peculiar, no uso, à língua usada por diferentes 

comunidades linguísticas, ilustrando com o caso brasileiro (português do Brasil) e argentino 

(espanhol rio-platense), tratando-os como idiomas, e suas bifurcações de mesmos sistemas 

linguísticos – português e espanhol – para lidar com grupos fraseológicos e expressões idiomáticas, 

no tocante a empreitada dos dicionários de equivalência. 

Diante da importância do binômio unidade-diversidade, apontado por Chaves de Melo 

(1946), as autoras afirmam que “uma língua sempre é um conjunto de variedades inscritas na sua 

própria unidade” (TURAZZA e CORRÊA, 2008, p. 276), acentuando que “a variedade, contudo, 

demora a se instalar no corpo de uma língua, de tal sorte que, para que isso ocorra, supõem-se o 

espaço e o tempo como duas categorias sociais de total importância nesse processo” (IBIDEM, p. 

277). 

Chaves de Melo se refere à língua comum ou coiné cuja formação “se explica como um 

dialeto que teve hegemonia política e, tornado oficial, passou a ser imposto a todas as regiões 

sujeitas à mesma soberania; razão de ser de uma „língua oficial‟, também chamada „norma padrão‟ 

e que Turazza e Corrêa (2008, passim) designam “normal culta padrão: aquela oficializada por 

projeto político estatal cuja planificação é sustentada por instituições escolares /.../”. 

Concluem as autoras, após discorrer sobre o caso brasileiro, que “logo, um mesmo sistema 

lingüístico, como o português, explicita-se por várias arquiteturas, vários idiomas, dentre os quais se 

situa o brasileiro” (IBIDEM, p. 279). 
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1.3 Línguas 

 

1.3.1 Línguas em contato e contato de línguas 
 

 Couto afirma que a expressão mais corrente, desde Weinreich (1953), é “línguas em 

contato”, no entanto, ele prefere a formulação mais genérica “contato de línguas”, baseado na 

premissa que o primeiro sugere uma visão estática do fenômeno, cuja consonância estaria com a 

postura estruturalista de Weinreich e obras contemporâneas, assim como de muitas que se lhe 

seguiram, pois quase todas elas tomavam os fenômenos linguísticos de uma perspectiva 

exclusivamente sincrônica. Quanto à expressão “contato de línguas”, Couto assevera que “além de 

parecer mais neutra a esse respeito, pode ser entendida também de uma perspectiva diacrônica, 

evolutiva ou genética” e usa esses termos para defesa de seu posicionamento. Em segundo lugar, 

adverte ele que não há línguas livres de contato em sentido amplo, e cita como contato indireto as 

viagens e todos os meios de comunicação de massa, além de reafirmar que não existem apenas 

contatos interlinguísticos, mas também “intralingüísticos, ou interdialetais, para não falar dos 

contatos intergeracionais ou etários”. Acresça-se que para Talmy Givón, a expressão "língua de 

contato" (=língua mista) é vazia de sentido uma vez que toda língua concreta para ele é mista em 

diversos graus, sendo difícil quantificar essa gradação. Ainda de acordo com ele "a única 

língua/gramática que de certa forma pode ser considerada 'não-mista' é a gramática universal" 

(Givón 1979, p 5). Em terceiro lugar, Couto menciona que deve ser notado que mesmo quando se 

fala em contato interlinguístico, este não se restringe ao “ao contato direto entre uma L1 homogênea 

e uma L2 também homogênea, seja lá o que se entenda por homogênea”, em quarto lugar, salienta o 

pressuposto básico para o contato linguístico: a existência de pelo menos duas línguas. Ele não 

olvida da importância do lugar em que se dá o contato e, por fim, o motivo para o contato: 
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Nos contatos que deram lugar à maioria dos pidgins e crioulos 

existentes hoje em dia, via de regra o interesse era dos 

colonizadores, ou seja, dos falantes de L1. Quando se trata de 

trabalhadores e/ou imigrantes, como os "Gastarbeiter" da Alemanha, 

o interesse está mais do lado dos falantes de L2. Se a situação de 

contato se dever a interesses de troca ou de comércio, o interesse é 

de ambas as partes, como ocorria no encontro de russos e 

noruegueses ao longo da costa norte da Noruega no final do século 

passado e início do século XX. (COUTO, 1999, p. 34). 
 

 O autor também explica o seu ponto de vista pela preferência do termo: 

Minha preferência pela expressão contato de línguas frente a "línguas 

em contato" não se deve apenas à estaticidade implícita na segunda. 

Ela tem a ver com os objetivos da presente pesquisa, que é examinar 

a formação e a transformação da gramática crioula. Como se vê, 

trata-se de uma questão genética, diacrônica, portanto não pode ser 

encarada estaticamente. Quando encaramos a questão da perspectiva 

de "línguas em contato", estamos pensando em duas línguas que 

estão em contato. Isso tem conseqüências importantes para a 

pesquisa. A primeira é que normalmente uma das "línguas em 

contato" é o alvo (target) para os falantes da outra. Com isso, 

concluem seus defensores, os crioulos e os pidgins são resultado de 

uma aprendizagem imperfeita de L1 (não confundir com L1, do ensino 

de línguas, também usado alhures nesta pesquisa). Outra 

conseqüência danosa desta perspectiva é que as línguas crioulas são 

consideradas como variedades e/ou dialetos da língua dominante 

respectiva. Isso fica evidente nos nomes que os crioulistas norte-

americanos lhes dão: Hawaiian Creole English, Papua New Guinea 

Creole English, Torres Straits Creole English, etc. Como já vimos, 

isso está em contradição com a afirmação dos mesmos autores de 

que esses crioulos são línguas, e não dialetos do inglês. Portanto, a 

expressão línguas em contato pode (e deve) continuar a ser usada, 

mas apenas quando nos referirmos explícita e exclusivamente ao 

aspecto sincrônico e estático do contato de línguas. O mesmo pode 

ser dito de conceitos tais como transferência, empréstimo e outros. É 

preciso caracterizá-los muito bem a fim de se evitarem 

malentendidos. 

 A respeito de pidgin – sinônimo de sabir, Garmadi (1983, p. 159) acrescenta que os sabires 

“não são a primeira língua adquirida por qualquer dos seus interlocutores, e que nunca servem como 

língua de intimidade familiar”. No entanto, Couto (1999) assegura que isso não significa que o 

conceito de pidgin não seja importante e necessário para caracterizar diversas situações de uso 
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linguístico resultantes do contato de povos e respectivas línguas. Entretanto, o que é uma língua 

pidgin? 

Partimos da definição de Bickerton (1984, p. 173), o qual afirmou que o sabir ou pidgin "é 

uma língua auxiliar que surge quando falantes de diversas línguas mutuamente ininteligíveis entram 

em contato estreito". Couto (1999) esclarece que a chave para o verdadeiro conceito de pidgin está 

na palavra "auxiliar", reasseverando as palavras de Garmadi (1983), em relação a não ser língua 

materna ou primeira de nenhum grupo social. Portanto, é auxiliar no sentido de servir como língua 

de contato entre povos de línguas mutuamente ininteligíveis. (COUTO, 1999, 29-30). 

 Segundo Derek Bickerton (1984, p. 173), "um crioulo surge quando crianças adquirem um 

pidgin como sua língua nativa".  

  

 

Imagem 1: Relação pidgin versus crioulo, de Bickerton 

Partindo da ilustração acima, podemos verificar as implicações dos conceitos tradicionais de 

crioulo" e "pidgin". Como está implícito na definição de Bickerton vista acima, um pidgin surge 

quando um povo dominante e sua língua (PL1) entra em contato estreito com povos dominados e 

suas línguas (PL2, PL3, ..., PLn). Pelo termo "estreito", Couto (1999) avalia que Bickerton esteja 

sugerindo "em um mesmo território". Assevera que substituindo (PL1) por língua lexificadora (LL) 

e (PL2, PL3,...,PLn) por línguas de substrato (LS), verifica-se que de acordo com esse modelo nas 

fases iniciais do contato tem-se um pidgin instável, ou jargão, ainda sem uma gramática própria. 
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Couto (IBIDEM) diz que de acordo com esse modelo, o crioulo surge quando o pidgin 

estável é adquirido como língua materna por crianças da comunidade emergente.  

Portanto, por definição, crioulo é um pidgin nativizado, ou seja, 

todo crioulo é um ex-pidgin. Esse processo recebe o nome de 

criouliazação. Por fim, após formado (e até mesmo durante o 

processo de sua formação), o crioulo começa a se reaproximar 

de LL (L1), processo conhecido como de descrioulização. Um 

bom exemplo de crioulo em fase adiantada de descrioulização 

é o jamaicano (COUTO, 1999, p. 15). 
 

1.3.2 Língua estrangeira (LE) e segunda língua (L2) 
 

A distinção conceitual língua estrangeira (LE) versus segunda língua (L2)
1
 é muito 

importante (VIANA, 1997, p. 29; ALMEIDA FILHO, 2009, pp. 04-05), pois tratar a língua 

portuguesa como estrangeira é uma ofensa em Timor-Leste; além de L2 ser “o termo utilizado para 

referir-se ao ensino da língua estrangeira no país onde ela é falada como língua materna de 

minorias e/ou oficial/nacional”. Dessa forma, a situação leste-timorense tem sido contemplada 

nesta segunda alternativa. 

 

1.3.3 Língua de trabalho 
 

Oliveira e Faulstich (2009, p. 199) dizem que na atualidade, “as variedades do português 

representam o grau de identidade de cada uma das nações com o idioma português e o contato deste 

idioma com as línguas nacionais”. E Leach (2007-2008, p. 04) aponta como clara implicação o fato 

de a relação lusófona poder demonstrar ser um benefício para a economia de Timor, embora 

sugestione que “o português dificilmente se tornará a „língua de oportunidade‟ na região, porém, 

                                                           
1
 O Edital – CGCI – n. 008/2007, pelo qual o autor foi selecionado em 2007, previa experiência no ensino de português 

para estrangeiros e licenciatura plena em habilitação para ensino desse idioma como L2, a fim de serem desenvolvidos 

cursos de Português como L2 para profissionais de diferentes áreas e níveis de proficiência. Apesar disto, em se 

tratando do Timor-Leste, é pouco provável que o termo língua estrangeira seja utilizado, embora as estratégias de 

ensino-aprendizagem tenham enfoque similar em ambos os casos. 
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acrescenta a evidência “que irão existir mais oportunidades, do que as anteriormente previstas, para 

os timorenses falantes de português”. 

 Sousa Galito (2006, p. 08), entendendo a língua de trabalho – termo do século XXI – como 

potencial comercial e geopolítico, cuja analogia com outro objeto de troca/consumo pode ser feita, 

atribui-lhe, “portanto, um valor de uso, um valor de troca, um valor simbólico e um certo prestígio 

social”. 

 

1.4 A diversidade de línguas em Timor-Leste 

 

Thomaz (2002, p. 21) afirma que “a diversidade de tipos físicos e a variedade de línguas 

faladas em Timor têm impressionado fortemente os que directa ou indirectamente têm contactado 

com a ilha; mas poucos se têm ocupado em explicá-las”. Acrescenta ainda que “Timor não é o 

mosaico de raças, povos, religiões e culturas que era, por exemplo, a Guiné Portuguesa; mas não há 

dúvida de que a sua população se caracteriza rácica como linguisticamente, por uma 

heterogeneidade notória” (IBIDEM, PASSIM). 

 Os primeiros contatos, principalmente com chineses e malaios, eram corriqueiros, 

principalmente em virtude da troca de bens e da existência do sândalo em Timor. Mas nada parece 

ter sido tão marcante quanto à presença/ocupação/”descoberta” portuguesa, transformando metade 

de uma ilha no que hoje é Timor-Leste (ou Loro Sa´e
2
, em Tétum), na época das Grandes 

Navegações, entre os séculos XIV e XV e mais recentemente (1975), a invasão indonésia, que não 

só transformou a parte leste da ilha em sua vigésima sétima província (Timor Timur, em bahasa 

indonesia), que seria algo meramente político, mas ao coagir os leste-timorenses a usar só o 

indonésio e usá-lo como instrumento de ensino, se iniciava uma nova mudança cultural, que 

                                                           

²Terra do Sol Nascente. 
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gradativamente foi modificando a mentalidade dos timorenses e o reflexo disto, na atualidade, está 

na população mais jovem. Nesta época, Kupang – localizada no extremo da parte colonizada pelos 

holandeses, passou ser a capital. 

 Thomaz critica o fato de os indonésios terem tornado toda a ilha em um bloco isomorfo, 

através de um argumento também sustentado por Geoffrey Hull. Assevera aquele que “na parte 

oriental, pelo contrário, a influência do catolicismo e da cultura portuguesa em geral, acabou por 

conferir uma sensível unidade a uma população até aí caracterizada por uma heterogeneidade 

evidente (THOMAZ, 2002). 

 Estes e outros mitos em torno da unidade que faria de Timor-Leste algo completamente 

diferente da outra metade da ilha são alimentados por estudiosos, cujas citações são obrigatórias 

para os que se propõem a pesquisar acerca de Timor, como é o caso de Thomaz e Hull. 

 Lembramo-nos de um fato ocorrido no segundo semestre de dois mil e sete, quando lá 

estivemos para cooperar com a reestruturação do ensino. Embora a infraestrutura elétrica, em Díli, 

já fosse frágil e muitas vezes a dependência de geradores se fizesse notar, numa das noites, a 

escuridão se fez mais escura e dali do primeiro andar ao lado do Supermercado Jacinto – na 

Avenida Jacinto Cândido, ouvimos ruídos e movimentação e em alto e bom tom: Fulan Mate! Não 

eram duas ou três pessoas a sair às ruas para fazer barulho nos postes. Pegamos o dicionário e 

vimos que “fulan” era lua, facilmente confundido com bulan (mês), porém “mate”, cujo termo eu já 

tinha visto em Uluk Rasik-An ka Mate (Independência ou Morte) da época da tentativa de se tornar 

independente em 1975, significava morte. Como podemos apreender contextos usando apenas 

dicionários? Se tivéssemos saído logo, teríamos notado um eclipse e o motivo pelo qual os 

timorenses batiam nos postes era para acordar a lua que tinha morrido. 
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 Essa narrativa serve para atestar o animismo
3
 como prática cultural religiosa, a qual ainda 

está presente nas Uma lulik (casas sagradas), contrariando o argumento de que a influência do 

catolicismo tenha conferido unidade. Se assim o fosse, também a ilha de Flores, na Indonésia, 

estaria em situação similar. 

 Embora concebamos os discursos de Thomaz (2002) e de Hull (2000) como corroboração da 

ideologia das elites (que controlam o acesso), que imputam uma ideia de avanço rumo à civilização 

em termos da presença portuguesa em Timor, concordamos com a existência da heterogeneidade até 

hoje perceptível; decerto pela impossibilidade de presença e controle constantes dos portugueses em 

virtude da distância entre a metrópole e a colônia, ao contrário das ex-colônias africanas – Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e, da sul-americana, Brasil, cujas 

presença e exploração se deram mais ferrenhamente. 

 Entender a complexidade da sociedade timorense e seus grupos sociais, assim como a 

escolha quase unânime desse povo não apenas para ser independente em relação à Indonésia, mas 

também sua “opção” pela língua portuguesa como oficial (THOMAZ, 2002; HULL, 2000), 

outorgando-lhe o caráter de idioma também naquele lado do mundo, leva-nos a optar por um 

paradigma metodológico de pesquisa, que Boaventura de Sousa Santos (2009) chama de emergente, 

e isto ajuda a compreender os pressupostos de nossa metodologia de estudo, moderna, mas o fato de 

Timor, por exemplo, “não ser moderno, não ser desenvolvido, não significa ser cultural ou 

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

 Hull (1999, 2002), também um dos maiores estudiosos das línguas de Timor, afirma que 

Timor-Leste tem dezesseis línguas indígenas, pertencentes a duas diferentes famílias ou phyla, 

sendo doze dessas línguas de origem austronésia – ou malaio-polinésicas, e quatro relacionadas 

                                                           
3
 Termo criado pelo antropólogo inglês Sir Edward B. Tylor, em 1871, na obra Primitive Culture Pelo termo, Tylor 

designou a manifestação religiosa imanente a todos os elementos do cosmos (sol, lua, estrelas), a todos os elementos da 

natureza (rio, oceano, montanha, floresta, rocha), a todos os seres vivos (animais, fungos, vegetais) e a todos os 

fenômenos naturais (chuva, vento, dia, noite). http://www.huna.org/html/que-xaman.pdf  
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distantemente à família das línguas papuas – ou indo-pacíficas (BRITO e BASTOS, 2007, p. 239). 

O primeiro grande grupo é relacionado às línguas faladas na Malásia, na Indonésia (Java, 

principalmente), nas Filipinas (Tagalog), Fiji, Samoa e Nova Zelândia (Maori) e as quatro línguas 

do segundo grupo – Bunák, Makasae, Fataluku e Makalero “são distantemente relacionadas às 

línguas Papuas do filo “Trans-New-Guinea” falado na Península do Oeste Papua (distrito Fakfak)” 

(HULL, 1999 e 2002, p.02). 

 A classificação de Hull é a seguinte: 

 

Classificação das línguas de Timor-Leste (Hull, 1999, 2002) 

LÍNGUAS AUSTRONÉSICAS LÍNGUAS PAPUAS (TRANS-NEW-

GUINEA) 

1. TÉTUM:  

                     Belo ou Belunês 

                     Térik 

                    Díli/Prasa/Praça 

1. Bunak (Bobonaro, Lalotoc, Tilômar, 

Zumalai e Cassa) 

2. HABUN (Manatuto) 2. Makasae 

3. KAIAWMINA (Waimoa, Naueti, 

Kairui, Waimaha, Midiki) 

3. Makalero 

4. IDALAKA (Lakalei, Idaté e Isní) 4. Fataluku (Lautém, Lospalos, Loré e 

Tutuala) 

5. Galoli (Manatuto e Laleia)  

6. Wetarese (Ataúro)  

7. Bekais (Balibó)  

8. Dawan (do Baikeno ou Vaikeno, em  



1. Aspectos de Políticas Linguísticas: o caso de Timor-Leste 33 

 

Oecussi) 

Línguas Ramelaicas 

9. Mambai  

 

10. Kemak  

11.Tokodede (Vatoboro, Maubara, Liquiçá 

e Bazartete) 

 

12. Lovaia (ou Maku´a)  

Quadro 1: Classificação das línguas do Timor-Leste 

 

 De acordo com Hull (1999, 2002, pp. 08-09), a língua mambae, em número de falantes dela 

como L1 é a mais importante no território, tendo como principais centros Ermera, Aileu, Remexio, 

Turiscai, Maubisse, Ainaro e Same, já a língua makasae é a segunda mais falada, nos mesmos termos. 

Lovaia, pouco falada em Tutuala – no extremo leste e no distrito de Luro (nos entornos de uma zona de 

falantes de Makasai), está em vias de extinção. Foi provavelmente a última língua regional a ser 

introduzida em Timor-Leste e os ancestrais dos falantes migraram do sudeste da ilha Moluca Makalero 

(Maklere) é falada na costa sudeste de Timor no distrito de Iliomar. É uma língua de contato entre 

Fataluku e Makasae, embora seja geralmente mais similar à última. 

 Tétum é o vernáculo amplamente mais usado em Timor-Leste e a língua nacional do país. É 

falado em 3 regiões separadas da ilha: 1) do Estreito de Ombai até o Mar de Timor com as 

fronteiras entre o Leste e o Oeste de Timor (dialeto Tetum-Belo ou Belunês) e incluindo os 

vilarejos de Atapupu e Atambua (Timor Oeste), e Balibó, Fatomean, Fohorém e Suai (Oeste de 

Timor); 2) a região da costa sul em volta de Alas, Luca e Viqueque, incluindo os reinos antifos de 

Samoro e Soibada (Tétum-Térik); 3) a cidade de Díli e seus subúrbios (Tétum Díli ou Tétum-

Prasa/Tétum-Praça). Para todos os outros em Timor-Leste, Tétum é uma segunda língua. Desde o 

final do estabelecimento da fronteira colonial em 1914, os falantes de Tétum do Nordeste (Balibó) 



1. Aspectos de Políticas Linguísticas: o caso de Timor-Leste 34 

 

têm sido separados daqueles do Sudeste. As duas variantes de Tétum – Belo e Térik – não são 

faladas ou bem compreendidas fora dos territórios onde são faladas. O dialeto de maior prestígio é 

o Tétum-Prasa ou Tétum-Praça, cuja metonímia se refere a Díli como „cidade grande‟. Apenas no 

extremo leste (região de Los Palos) e no Noroeste, enclave de Ambeno (Oécussi) não é falada 

nenhuma variedade do Tétum. Aqui a segunda língua é o indonésio, cujo papel era do português, 

até 1975. Alguns estudiosos apontam apenas duas variedades do Tétum, como Albuquerque (2010, 

p. 31 e 33), para quem o Tétum-Praça foi a variedade prestigiada na Constituição. 

 No século XV, antes da chegada dos portugueses – presentes em Timor desde 1556, o 

Tétum espalhou-se por Timor Central e a Leste como língua de contato sob a égide do Reino dos 

falantes de Belunês de Wehali. Naquele tempo, o mais poderoso reino da ilha. Os Portugueses 

fizeram a maior parte de sua presença no Oeste, onde a língua Dawan era falada e não foi antes de 

1769, quando a capital mudou de Lifau (Oecussi) para Díli, que o Português começou a promover o 

Tétum como uma língua inter-regional em sua colônia. Timor era uma das poucas colônias de 

Lisboa onde uma língua local, e não uma forma do Português, tornou-se língua franca: isto porque 

as regras portuguesas eram mais indiretas que diretas, e os reinos locais acolheram o catolicismo e 

se tornaram vassalos do Rei de Portugal. 

Em 1769, Díli era um distrito de falantes de Mambai e o Tétum falado ali era fortemente 

influenciado pelo Mambai, cujas influências fonéticas, morfológicas e sintáticas se fazem perceber 

até os dias de hoje. Foi essa simplificada (creoulizada) forma de Tétum que se tornou a língua 

franca de Timor Português e também a língua usada pelos missionários católicos. 

No entanto, o Tétum (como todos os outros vernáculos) foi completamente excluído do 

sistema da educação durante a presença portuguesa, e foi só no Governo Livre de Timor-Leste de 

1974-75, que se tomaram medidas para elevá-lo publicamente a usá-lo como meio de educação. Em 

1980, a Igreja adotou o Tétum como língua litúrgica, mas só depois que o Governo da Indonésia 
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proibiu o uso do português. As variedades de Tétum faladas em Timor-Leste são maciçamente 

influenciadas pelo Português, enquanto as variedades de Timor Oeste têm uma influência forte do 

Malaio-Indonésio. A diferença de superestrato é responsável pela inteligibilidade entre as duas 

variedades. 

 Entre as páginas 65-74, Figueiredo (2004) traz bastante informações sobre grupos 

etnolinguísticos do ponto de vista histórico e com riqueza de mapas e detalhes sobre esses grupos. 

1.5 O caso leste-timorense de política linguística 
 

Brito e Corte-Real (2006, p. 124), especificamente sobre aspectos de política linguística em 

Timor-Leste, historiam que as primeiras discussões acerca da língua a adotar no país, surgiram 

depois de 1996, publicamente, numa conferência – intitulada “it´s time to lead the way!”, em 

Melbourne, Austrália. A ideia girava em torno de dois motivos: o primeiro deles seriam os países 

dispersos, onde se encontravam os timorenses como consequência direta da ocupação indonésia e o 

segundo deles seria qual língua falava cada um desses grupos nesses países. Pelo número de 

timorenses em comunidades e pela importância dos países anfitriões, a) Portugal e outros países 

lusófonos, b) Austrália e c) Indonésia foram identificados, cujas línguas para futura discussão em 

torno da oficialização seriam o português, o inglês e o indonésio. 

Em 20 de maio de 2002, como uma das mais jovens nações, cujo peso em termos de poder 

econômico e político mundial é ínfimo (CHAUÍ, 2007, p. 28), escolheu o idioma português como 

língua nacional. Esta nação é Timor-Leste – o oitavo país a integrar a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

No entanto, Correa (2009) assevera que o planejamento linguístico, ou seja, as escolhas a 

serem utilizadas para determinadas funções são atribuições do Estado, o qual, em seu campo de 
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atuação, tem poder e meios de passar ao estágio do planejamento, ou seja, de pôr em prática suas 

escolhas políticas. 

 Existem dois tipos de gestão das situações linguísticas: uma que procede das práticas sociais 

(gestão in vivo) e outra da intervenção sobre essas práticas (gestão in vitro), os quais podem ser 

sintetizados em planejamento de status e de corpus, introduzidos por Heinz Kloss, em 1969. 

Na distinção proposta por Kloss (1969), que teve repercussões importantes – uma delas é a 

incorporação ao segundo modelo de planejamento de Haugen (1966), afirmava que o planejamento 

de corpus se relacionava às intervenções na forma da língua (propositura de um sistema de escrita, 

tratamento dos empréstimos e neologismos, padronização etc), enquanto o planejamento do status 

se relacionava às interferências nas funções da língua, ou seja, seu status social e suas relações com 

as outras línguas. Calvet (2007, p. 29) exemplifica da seguinte maneira: a) mudanças no 

vocabulário de uma língua, criação de novas palavras, luta contra empréstimos – pertencentes à 

esfera do corpus; b) introdução de uma língua no ensino, promovê-la à oficialidade – esfera do 

status. Desse modo: 

O planejamento de status está relacionado ao papel da língua, 

às funções que ela vai exercer, seu status social e suas 

relações com as outras línguas (como língua nacional, língua 

oficial, meio de instrução, etc.). Por sua vez, o planejamento 

de corpus diz respeito às intervenções na forma ou variedade 

da língua que vai ser escolhida como modelo para a sociedade e 

promovida como tal (criação de um sistema de escrita, 

neologia, padronização). (CORREA, 2009, pp. 74-75, grifos 

nossos) 

 

A partir do exemplo contido em Calvet (2007, pp. 30-32), que sintetiza e utiliza o modelo de 

Haugen no caso da Indonésia, mostraremos ao leitor como ocorreu/tem ocorrido no Timor-Leste. 
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Modelo de planejamento de status complementar ao de corpus 

 Forma 

(planejamento 

linguístico) 

Função 

(cultura da língua) 

Sociedade 

(planejamento 

do status) 

1. Escolha (processo de 

decisão) 

a) identificação do 

problema 

b) escolha de uma norma 

3. Aplicação (processo educacional) 

a) correção 

b) avaliação 

Língua 

(planejamento 

do corpus) 

2. Codificação 

(padronização) 

a) transcrição gráfica 

b) sintaxe 

c) léxico 

4. Modernização 

(desenvolvimento funcional) 

a) modernização da terminologia 

b) desenvolvimento estilístico 

Quadro 2: Modelo de planejamento linguístico proposto por Haugen (1983) 

O primeiro estágio é constituído pela escolha de uma norma: identifica-se o problema 

(estágio 1a), a questão aqui era saber qual língua seria a língua do Estado e, nesse caso, o português 

e o tétum foram escolhidos para representar a nação, cujo status eram do português (1914-1974) e 

do indonésio (entre 1975-1999). Essa decisão foi tomada em agosto de 2002, ou seja, assim que 

Timor-Leste teve sua Independência consolidada – o processo começara em 1999, após a saída dos 

indonésios. Temos, neste momento preciso da história, um exemplo de política linguística que pôde 

ser posto em prática constitucionalmente, pois, como afirmamos, o planejamento precisa do Estado. 

Aconteceu o contrário com a Indonésia, visto que escolheu o malaio bem antes de sua 

independência, antecedendo, portanto, a constituição enquanto Estado. 
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Num segundo momento, essas línguas seriam padronizadas nos níveis gráfico, sintático e 

lexical (estágios 2 a, b e c). O tétum, assim como o malaio, era uma língua veicular de formas 

flutuantes e convinha fixar-lhe uma norma. Já o português, que conta com dois padrões 

internacionalmente aceitos – de Portugal e do Brasil, apesar de não constar claramente na 

Constituição a norma europeia, tem sido utilizado no país nessa variedade, a despeito de uma 

suposta variedade timorense do português, que ainda não se fixou. O Instituto Nacional de 

Linguística propôs uma padronização e usos que não condiziam com as práticas sociais vigentes, 

querendo o tétum com mais lexias do português, do que de fato ele tinha. 

Uma vez que não foram resolvidos os problemas formais, como o foi no caso indonésio, 

passou-se aos problemas funcionais: difusão da forma estabelecida, sem que claramente se soubesse 

qual era, correção, avaliação (3a, b), o que pôde ter sido feito porque Timor-Leste já era um Estado, 

ao contrário da Indonésia, que só concretizou esse planejamento após tornar-se independente.  

Não é de causar espanto que o planejamento linguístico em Timor-Leste não tenha sido 

viável até os dias de hoje, pelos motivos expostos acima. Finalmente, uma implementação exige 

modernização (4), ou seja, que se criem o vocabulário e a estilística necessária às novas funções que 

as línguas vão preencher. No caso indonésio, Calvet (2007, p. 31) relata que isso foi feito levando 

em consideração, principalmente, palavras malaias, ou em palavras de outras línguas locais ou de 

outras línguas asiáticas, o Komisi Bahas Indonesia (Comitê da Língua Indonésia), ao contrário do 

INL, elaborou o vocabulário funcional da língua rebatizada como bahasa indonesia (língua 

indonésia). No caso leste-timorense, embora haja três variedades de Tétum (Térik, Praça, Belo), 

parece-nos que o tétum-praça, cuja discussão “Tetun-prasa: língua crioula ou pidgin? Uma reflexão 

sobre línguas em contato!” baseada nos pressupostos teóricos desse capítulo em torno de pidgin e 

crioulo, traz a conclusão de que esse Tétum passou de pidgin estável para pidgin expandido por já 
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possuir uma gramática própria e para ser considerado crioulo, as crianças timorenses teriam que 

adquiri-la como sua língua materna (GUTERRES, 2008). 

Qual é o lugar da língua portuguesa em Timor-Leste? Quem a fala e em quais 

circunstâncias? Como, em quais circunstâncias e por que um australiano se dirigiu ao Conselho 

Nacional de Resistência Timorense (CNRT) para expor os motivos pelos quais os timorenses 

deveriam adotar o português como língua oficial? Quais políticas linguísticas seriam viáveis para 

concretizar essa exposição, visto que os timorenses em referendo já fizeram sua opção?  

Tem-se também por meta, nos capítulos seguintes, abrir perspectivas para discutir a 

fundação da identidade nacional em sua correlação com a identidade cultural leste-timorense, tendo 

em vista que estes termos são tomados como parassinônimos no discurso do australiano Geoffrey 

Hull, sem, entretanto, adentrar em questões da gênese de uma identidade tanto cultural quanto 

nacional, em absoluto, pois se assim fosse feito, implicaria que não havia nada antes e as 

identidades não “começam”, simplesmente; elas são dinâmicas e os “novos” discursos são 

articulações que podem naturalizar-se e este processo é um fluxo ininterrupto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A rejeição da cultura indígena, por parte dos portugueses, evidenciou-se também em 

medidas oficiais, tal como no caso de Timor, em 1954, quando foi oficialmente proibido o 

uso da lipa (pano posto à cintura, na Indonésia chamado sarung)” 

Maria Johanna SCHOUTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

Cultura: do não-lugar ao entre-lugar
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Preliminares 
 

Tornam-se, a cada dia, mais árduas as veredas por onde se entrecruzam as discussões sobre 

os conceitos de cultura e de suas relações de variável densidade com a língua, sociedade e nação, 

que respondem pelos processos de construção identitária. O caráter multidisciplinar da cultura não 

se constitui como a principal causa de sua complexidade, e sim sua naturalização, “um sintoma da 

existência de um bolso para onde refluem os problemas com os quais uma sociedade está em dívida, 

sem saber como tratá-los”, que confere à cultura “uma autonomia indiferenciada e flexível”, 

caracterizada como “um não-lugar onde todos os investimentos são possíveis” (CERTEAU, 1995, 

p. 199).  

Entendemos, contudo, que a naturalização da cultura é decorrência de seu caráter 

multidisciplinar, cujas divergências situam-se mais no foco preferencial de cada abordagem 

disciplinar do que propriamente no plano conceitual, visto que, seja na antropologia, nas ciências 

sociais, na filosofia ou na mais recente abordagem dos estudos culturais, a cultura se define nas 

relações intrínsecas que estabelece com a sociedade, língua, nação e outros sistemas simbólicos. 

Nesse capítulo, optamos por abordagens disciplinares, como a antropológica, sociológica, 

filosófica e os estudos culturais, para construir a multidisciplinaridade necessária ao tratamento 

dispensado a esse conceito e conjugá-lo aos processos de identidade, perpassados por questões que 

envolvem a língua, a sociedade e a nação, com ênfase na abordagem dos estudos culturais.  

Os pressupostos teóricos utilizados nesse capítulo têm como finalidade orientar as reflexões 

sobre o processo sócio-histórico de formação da identidade cultural no Timor-Leste para que 

melhor se compreenda a situação ou status da língua portuguesa nesse país.  
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2.1 Abordagens antropológicas, sociológicas e filosóficas da cultura: uma 

visão panorâmica 

 

A Antropologia procura descrever o homem e analisá-lo com base nas características 

biológicas e culturais dos grupos em que se integra e que lhe confere identidade, enfatizando as 

diferenças e variações entre eles. O conceito antropológico de cultura passa necessariamente pelo 

dilema da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. Um dilema que 

permanece como tema central de numerosas polêmicas e que aponta para a preocupação, há muito 

presente, com a diversidade de modos de comportamento existentes entre os diferentes povos 

(LARAIA, 1999). 

No tocante às preocupações em determinar a origem da cultura, estudiosos formularam 

indagações de natureza física (biológica) e social. A questão desencadeadora desses estudos reflete 

a preocupação em responder como o homem adquiriu o processo extra-somático que o diferenciou 

de todos os animais, conferindo-lhe um lugar privilegiado na esfera terrestre. No plano físico, a 

paleontologia humana explica o surgimento da cultura pelo bipedismo, exclusividade dos primatas 

entre todos os mamíferos, e pelo desenvolvimento do cérebro dos primatas, resultante dos estímulos 

recebidos devido à posição ereta. No plano social, destacam-se as posições de Claude Lévi-Strauss 

e Leslie White. O primeiro baseou-se na proibição do incesto, padrão de comportamento comum a 

todas as sociedades, para concluir que o surgimento da cultura deu-se no momento em que o 

homem convencionou a primeira regra ou norma. O segundo considera que “todo comportamento 

humano se origina no uso de símbolos”. Para White, “sem o símbolo não haveria cultura, e o 

homem seria apenas animal, não um ser humano (WHITE, 1955, p.180, apud LARAIA,1999). 

Nas abordagens iniciais da antropologia, há uma sustentação nas ciências naturais para 

definir questões culturais. A noção de universalidade, - paulatinamente legitimada, desde a 
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antiguidade clássica até o século XIX, nas palavras de Aristóteles sobre a perfeição e harmonia do 

sistema cosmogônico, no impacto causado pela Origem das espécies, de Charles Darwin, e no 

positivismo de Augusto Comte, - estendeu-se também para a história da humanidade, que passou a 

ser concebida como parte integrante da história da natureza. Essa abordagem de caráter universal e 

evolucionista não atribuiu relevo à pluralidade cultural, que passou a ser explicada em termos de 

estágios evolutivos das sociedades, evidenciando polaridades conceituais como “primitivo” e 

“civilizado”. Segundo Laraia (2006), o primeiro conceito antropológico, de viés evolucionista, pode 

ser atribuído a E. Tylor que, em seu livro Primitive Culture, publicado em 1871, concebeu a cultura 

dentro das escalas sociais evolutivas e estratificadas.  

O método comparativo, iniciado pelo antropólogo Franz Boas (1858-1949), representa a 

principal reação à visão evolucionista e unilinear de cultura, segundo a qual as sociedades passavam 

necessariamente por três estágios: selvageria, barbarismo e civilização. O método comparativo 

possibilitou tratar as diferenças culturais em função dos diferentes eventos históricos vivenciados 

por uma dada comunidade ou grupo social. O procedimento metodológico de Franz Boas tornou 

possível o tratamento específico de cada cultura, evitando assim a interpretação etnocêntrica
4
, que 

cedeu lugar ao relativismo cultural, conceito que particulariza as culturas e respeita as diferenças 

entre elas.  

Preocupado com o estudo da história concreta, particular de cada cultura ao invés de, como o 

evolucionismo, ter uma história única, voltou-se, definitivamente, para o mundo do “outro”. A 

categoria de história perdia, com ele, o seu “H” maiúsculo, de caráter universalista, tão fundamental 

aos evolucionistas. 

Sob essa perspectiva, se considerarmos essa busca de superação do etnocentrismo e a 

compararmos a uma corrida, certamente Franz Boas representa o primeiro maratonista a contribuir 

                                                           
4
 O etnocentrismo é um termo proposto, em 1906, na obra Folkways, do sociólogo americano William G. Summer, para 

designar o modo como cada grupo valoriza sua própria cultura e despreza as culturas estrangeiras, estranhas a ele.  
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significativamente para o início de uma reflexão que veio relativizar o conceito de cultura. Ao seu 

nome, inclusive, se liga uma escola denominada difusionismo ou escola americana.  

 

2.1.1 Relativismo cultural: Radcliffe-Brown, Durkheim e Malinowski 
 

Durkheim, Radcliffe-Brown e Malinowski também respondem por uma perspectiva 

relativizadora do conceito cultura para a Antropologia, elegendo a diferença como conquista. 

Sabemos que os três estavam vivos, juntamente com Boas, para assistirem à passagem do século 

XIX para o século XX. 

 

Radcliffe-Brown 

 

É relembrada aqui a diferença entre evolucionismo e difusionismo praticados pelos 

estudiosos anteriores. A metáfora é a comparação entre o “H” e os “h”.  O difusionismo (“h”) 

propunha o estudo da história concreta de cada cultura, enquanto o evolucionismo (“H”), a história 

era única para toda a humanidade. 

 A história, então, permanece como tema de importância central no estudo da cultura para as 

duas escolas citadas.  É contra isso que Radcliffe-Brown apresenta seus argumentos, pois ele 

discordou da vinculação que existia entre a compreensão do presente de uma cultura e o estudo do 

seu passado. Para ele, o presente não precisava ser explicado pelo passado. Em termos mais 

técnicos a sincronia – presente – não está submetida à diacronia – história.  

 Desse modo, o verdadeiro ponto de ruptura, a discussão realmente importante, situava-se no 

plano das escolhas de uma abordagem historicista (seja difusicionista ou evolucionista) ou 



2. Cultura: do não-lugar ao entre-lugar 45 

 

funcional. Este adjetivo vai deixar uma marca profunda na opção da Antropologia em direção ao 

relativismo cultural. 

O funcionalismo caminha inexoravelmente no sentido de remover o estudo do “outro” da 

esfera do etnocentrismo. Ao fazer essa opção, a Antropologia se desvincula da história e parte para 

o estudo da sociedade do “outro” sem se preocupar com o passado desta sociedade.  

 Quando Radcliffe-Brown dissocia a Antropologia da História, abre um imenso espaço para 

que a sociedade do “outro” se mostre tal como ela é. É salientado que ao procurar ver o 

“funcionamento” de uma sociedade, o estudioso é obrigado a pensar esta sociedade em seus 

próprios termos. Mas, o estudioso decerto não deixaria sua própria formação sócio-histórica de lado 

em prol desse descritivismo neutro. 

 Não se nega a importante contribuição dele, para quem a sincronia deveria ser analisada por 

conceitos bem precisos. É o caso de noções como “processo”, “estrutura” e “função”, que são 

cuidadosamente definidas para formarem um esquema interpretativo da realidade social: 1º) a 

realidade concreta é um processo, 2º) há uma estrutura social, coexistindo formas regulares, 

repetitivas, mais significativas que outros e poderiam ser observadas diretamente nas ações 

cotidianas. A noção de “função” (eixo de correlação entre o processo e a estrutura) vem agregada a 

este dois outros conceitos, para complementar o esquema teórico, ligando processo e estrutura.  

 Essa ideia veio contribuir para Antropologia e abalar o etnocentrismo no sentido de liberar a 

explicação antropológica do “outro” de uma noção de tempo linear, histórico, produzido na 

sociedade do “eu”.  

 Embora creia que esta perspectiva seja útil, é inegável que o “eu” sempre poderá explicar-se 

numa linearidade e historicidade e não há o “outro” a-linear ou a-histórico, exceto estejamos nos 

reportando a um “outro” possível, homogêneo, imaginário. 
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Durkheim 

 

Émile Durkheim afirmava categoricamente que o individual não é capaz de explicar o social. 

O todo – a sociedade – não se explica pela parte – o indivíduo. Na perspectiva desse estudioso, a 

sociedade tem primazia sobre o indivíduo, na medida em que exerce sobre ele uma ação 

determinante pelo movimento das normas sociais e culturais, que faculta a solidariedade aos 

membros de uma dada sociedade.  

 Ele afirmava que os fatos sociais são externos, autônomos em si (não aceitam explicações 

outras que não a própria sociedade). O social como objeto de estudo não apenas se afirma no 

presente, na sincronia, mas também se afirma como entidade autônoma, independente do indivíduo.  

 Isoladamente isto é concebível, mas deve-se entender que as transformações só acontecem 

por causa do coletivo e nele. Logo, o todo embora não se explique por completo pelo individual, 

não faz muito sentido ser explicado baseado na sua exclusão, pois não há todo sem partes.  

 A contribuição durkheimiana estaria em investir contra o reducionismo
5
, contra a tentação 

de explicar o fato social pela consciência individual, contra a possibilidade de se diluir o objeto 

específico a simples consequências de outros tipos de fenômenos. 

 As palavras de Durkheim retiradas do primeiro capítulo da obra As Regras do Método 

Sociológico são importantes para compreender o que ele entende por fato social “toda maneira de 

agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; /.../ apresentando 

uma existência própria, independentemente das manifestações individuais que possa ter”. 

(DURKHEIM, 2002, grifos nossos) 

                                                           
5
 O reducionismo tem a ver com a teoria da percepção Gestalt – o todo assume características que não podemos 

encontrar em nenhuma das partes 
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 Para ele o fato social é coercitivo (coage, pressiona os indivíduos com uma autonomia que 

os submete à sua lógica, tornando-se uma força diante da qual este é coagido a uma participação 

independentemente de sua vontade), extenso (se estende por todo o grupamento onde ele acontece, 

ou seja, ninguém envolvido dentro da extensão de um determinado fato social pode dele se 

ausentar, assim, diante de fatos sociais que me envolvam não me é possível deles me excluir) e 

externo (possui força autônoma, independente e própria para além das manifestações individuais). 

O fato social é algo externo a cada membro de uma sociedade enquanto uma consciência particular.  

 As posições teóricas de Durkheim não atribuíram relevo à idéia de contato entre culturas 

diferentes, pois para ele a probabilidade de se produzir um sistema sincrético era baixa. Desse 

modo, o interesse científico pelo estudo do contato entre culturas, por meio dos tipos de aculturação 

foi desenvolvido muito mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, notadamente por Roger 

Bastide. 

 

Malinowski 

 

Malinowski foi o grande viajante da Antropologia. Pois, o antropólogo, obrigado a estudos 

sincrônicos, precisa viajar, conviver, enfim, experimentar a existência junto ao “outro”. Conhecer a 

diferença, experimentado a si próprio como diferente, por estar fazendo “trabalho de campo”, 

método etnográfico ao qual Malinowski denominou observação participante. O significado de seus 

estudos e desta expressão para a área e para o processo de relativização é de extrema importância. 

Da perspectiva sincrônica, Malinowski coloca-se contra o evolucionismo voltado para o futuro e 

contra o difusionismo voltado para o passado. Propõe, então, o funcionalismo centrado no presente.  



2. Cultura: do não-lugar ao entre-lugar 48 

 

 Vamos analisar as influências na atualidade da contribuição de Malinowski ao apontar que o 

“outro” é, também, uma fonte possível de reflexão de transformação até, da própria sociedade do 

“eu”. Este é considerado um caminho fundamental. 

 Os trinta e um meses vividos por Malinowski nas aldeias das Trobriand, seu estudo da 

“festa” deles, Kula (troca de presentes entre parceiros predeterminados, escolhidos de antemão, nas 

ilhas circunvizinhas) é seu voo alto na sociedade do “outro”, de onde consegue, finalmente, fechar o 

ciclo e repensar o próprio “eu”. 

 Assim, procurando o sentido dos objetos do Kula, ele vê que estes objetos possuem, na 

nossa sociedade do “eu”, similares que podem ser comparados e podemos até conceber que 

independentemente de culturas, humanos agem como humanos de forma organizada 

diferentemente. 

 Até aqui precisamos ter clareza que Radcliffe-Brown mostrou que a Antropologia tem um 

projeto diferente daquele da História. Alguém mais – Durkheim – mostrou que o social tem uma 

particularidade que não se confunde com a soma dos indivíduos e já Malinowski navegou na 

“diferença”, viajou ao “outro”, contribuindo com o “trabalho de campo” como instrumento de 

relativização. Nesse sentido, a noção de cultura vai ser entendida como moldada, ou pelo ambiente, 

ou pelo indivíduo, ou pela linguagem.  

 O desarraigamento da História fez com que Radcliffe-Brown deixasse de ter a história da 

humanidade como um todo e passou a ser procurada nos homens concretos com todas as suas 

diversidades.  É justamente com a tríade Durkheim, Radcliffe-Brown e Malinowski que a ideia de 

cultura toma uma força extraordinária e se desprende da História, privilegiando a sincronia.  

 Com a experiência de Roberto da Matta entre os Apinayé, reafirma-se que cada cultura tem 

sua forma de entendimento do mundo e em relação à noção de tempo. 
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 Não se pode pensar o “outro” da perspectiva do “eu” sem imersão em sua cultura, e isso de 

fato, só é possível através do trabalho de campo, o que não significa que o “eu” precise incorporar o 

“outro”, mas só lhe dando ouvido e compreendendo, é que pode conceber sobre sua forma de agir e 

interagir, nunca de pensar.  

 A Antropologia propõe que relativizemos. A cada novo estudo antropológico que se realiza 

temos como que um movimento no sentido de procurar conhecer o “outro” na forma de como este 

“outro” experimenta a vida, sem, contudo explicá-lo a partir do nosso “eu”, mas do que 

encontramos lá ao vivenciarmos o trabalho de campo. 

 Assim, a Antropologia é entendida com uma ciência interpretativa que busca apenas 

conhecer os significados que os seres humanos, tanto na sociedade do “eu” quanto do “outro”, dão 

às formas pelas quais escolheram viver suas vidas. 

 Rocha (1994) refere-se à cultura como o espaço de choque: a cultura do “outro”, esquecendo 

que mesmo na cultura do “eu”, essa fragmentação pós-moderna, existe. Do “eu” para o “outro” 

deve haver certo distanciamento, porém, dentro de cada um há fragmentações que fogem ao script 

de um texto de teatro, à espécie de linguagem compartilhada pela qual falamos uns com os outros, 

trocamos mensagens, utilizamos símbolos de diferentes tipos. 

 Embora ele afirme que qualquer coisa possa se tornar um símbolo e estes se organizarem em 

sistemas de mapas, conjuntos de regras para o pensamento e a ação, um de seus limites está em ele 

não enfatizar que é na interação – ambiental, linguística e psicológica – que a cultura é definida a 

partir de um construto social desencadeado pelas diversas práticas sociais. 

 Será que a cultura é um sistema de comunicação mais amplo (código), composto de 

dimensões (comida, música, arquitetura, roupa, “língua”?) que dá sentido à nossa vida? Não há 

dúvidas que nossa vida só faz sentido inserida em uma cultura, seja do “eu” ou do “outro” se 

relativizarmos (respeitarmos) a nossa e a alheia. 
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  Entretanto, essa visão de cultura é estrutural e restrita. Não é estranho que a metáfora da 

teia seja utilizada. Pensemos no Timor-Leste, vamos do Distrito de Díli ao Distrito de Lautem, 

escolhamos Com ou Los Palos como destino. Perceberemos que não só fazemos parte de uma teia 

[biologicamente falando], mas que há tantas teias quanto quisermos ver. Das condições climáticas 

do país, às diversas formas de falar (inclusive a língua materna Fataluko, que não é relacionada à 

língua oficial Tétum), pensar e agir, pensamos que as culturas sejam compreendidas como algo 

muito mais amplo e que não há possibilidade de tomar o termo pelo parâmetro biológico. Embora 

Rocha trate a cultura como um código [a teia homogênea], as evidências demonstram que sua 

dinâmica vai além de algo decifrável cartesianamente. 

 Para ele, a tarefa do antropólogo é captar as lógicas e práticas através das quais todos nós 

atualizamos os códigos de nossas culturas, ou melhor, interpretar o fluxo do discurso social, 

conhecer as diferentes realidades confeccionadas pelo homem, guardar as alternativas existenciais 

através das quais a humanidade se move. 

 A interpretação do fluxo do discurso social é feito pelo menos dentro da Linguística pós-

estruturalista dentro de uma perspectiva sócio-histórica, cultural e considerando inclusive o 

componente cognitivo como diferenciador entre a espécie humana e não-humana.  

 A compreensão do “outro” se obrigando sistematicamente a sair das concepções da 

sociedade do “eu” é no mínimo complicada. Outrossim, nos é impossível vermos o “outro” no seu 

contexto e na sua totalidade considerando seu processo sócio-histórico contado por ele mesmo, 

vivenciado por nós e eles, trabalhando em campo, respeitando-se mutuamente as formas de ver o 

mundo, ser e inter-agir. 

 Rocha (1994) ainda afirma que a Antropologia é uma pequena ilha num oceano de 

pensamentos e práticas sociais marcadamente etnocêntricas. 
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2.1.2 Breve síntese das teorias antropológicas modernas da cultura  
 

Sob uma ótica idealista, Laraia (1999) sintetiza as abordagens antropológicas do conceito de 

cultura em três aspectos: 

a) Cultura como sistema cognitivo: abordagem relativa aos novos etnógrafos, segundo a qual a 

cultura é um sistema de conhecimento e de crenças que possibilita aos indivíduos agirem de 

maneira aceitável na sociedade. Essa abordagem situa a cultura no domínio da linguagem, cujo 

método aplicado é o da análise componencial; 

b) Cultura como sistemas estruturais: abordagem que encontra em Claude Lévi-Strauss seu 

maior difusor. Para ele, o mito, a arte, o parentesco e a linguagem são domínios culturais 

estruturados submetidos a regras inconscientes, como a lógica de contrastes binários, de relações e 

transformações, que controlam as manifestações empíricas de um dado grupo; 

c) Cultura como sistemas simbólicos: abordagem que concebe a cultura como um código 

compartilhado de símbolos e que todo ser humano nasce com a predisposição ou aptidão para 

aprender tal código. Desse modo, a criança está apta à socialização em qualquer cultura em que for 

inserida. O maior destaque dessa abordagem é Clifford Geertz. 

 

2.1.3. Cultura na perspectiva socioantropológica 

 

Cultura é uma das palavras-chave das ciências sociais “para pensar a unidade da humanidade na 

diversidade além dos termos biológicos” (CUCHE, 1999, p. 9 e 13, grifos nossos). No entanto, 

“Cultura” é considerada uma das palavras mais complexas de nossa língua, “e ao mesmo tempo que 
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é por vezes considerado o seu oposto – „natureza‟ – é comumente conferida a honra de ser o mais 

complexo de todos” (EAGLETON, 2005, p. 9). 

Cuche (1999, p. 12) diz que “as ciências sociais, apesar de seu desejo de autonomia 

epistemológica, nunca foram completamente independentes dos contextos intelectuais e linguísticos 

em que elaboraram seus esquemas teóricos e conceituais”, portanto, o exame do conceito científico 

de cultura implica o conceito de sua evolução histórica, diretamente ligada à gênese social da ideia 

moderna de cultura, que, de modo geral, remete aos modos de vida e de pensamento. Por sua vez, 

esse conceito mais geral está associado à ordem simbólica, aos sentidos construídos pelos membros 

de grupos sociais pertencentes a uma sociedade complexa.  

Desse modo, “a noção de cultura é daquelas que suscitaram os trabalhos mais abundantes em 

ciências sociais, bem como os mais contraditórios” (MATTELART e NEVEU, 2006, p. 11), mas 

“se revela então o instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos 

comportamentos humanos” (CUCHE, 1999, p. 10). Logo, se não a discutirmos e nos posicionarmos 

por uma abordagem, ficaríamos nós em uma situação bastante delicada para a discussão a respeito 

da identidade cultural (e seu par não sinonímico identidade nacional) e da leitura crítica desse termo 

no discurso de Geoffrey Hull. Optar por uma abordagem atende mais a aspectos de confluência 

teórico-metodológica que necessariamente de exclusão de pensamentos, até porque muitas teorias 

aceitam pressupostos das antecessoras. 

Uma colaboração relevante aos estudos sobre cultura prestou-a Roger Bastide (1955) com o 

tratamento de caráter científico dispensado ao contato entre culturas, pelo qual ele formalizou o 

conceito de aculturação. O pressuposto básico dele reside na interdependência do cultural com o 

social. Por essa razão, critica o culturalismo pela tendente redução dos fatos sociais a fatos culturais. 

Desse modo, as relações culturais, para esse pesquisador, devem ser analisadas no interior dos 

diferentes quadros de relações sociais. O processo de aculturação, segundo ele, deve prever a 
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reciprocidade, uma vez que não há cultura totalmente doadora nem cultura totalmente receptora. 

Com isso a perspectiva das pesquisas se inverteu, isto é, parte-se da aculturação para compreender a 

cultura.   

Cuche (1999) afirma que a defesa da autonomia cultural está diretamente ligada à preservação 

da identidade coletiva. Nesse sentido, cultura e identidade são conceitos que apontam para uma 

mesma realidade, embora sejam tratados por pontos de vista diferenciados. A identidade cultural de 

um grupo só pode ser compreendida, segundo o autor, ao se estudar suas relações com grupos 

vizinhos.  

Os sociólogos fundadores da escola de Chicago eram muito sensíveis à dimensão cultural das 

relações sociais. Analisavam, por exemplo, as relações interétnicas, isto é, a inserção cultural de 

imigrantes na sociedade que os acolhia. Tais estudos sociológicos apoiaram-se nos métodos da 

antropologia cultural e multiplicaram-se nos Estados Unidos os estudos de comunidades urbanas, 

com a utilização dos métodos que os antropólogos utilizavam para abordar uma comunidade de uma 

aldeia indígena. A hipótese sustentada pelos sociólogos é a de que a sociedade como um todo é um 

macrocosmo, onde se vê refletida a cultura do microcosmo ou grupos sociais.    

Essa abordagem sociológica resultou na construção dos conceitos de “subcultura” e 

“contracultura”. O primeiro conceito caracteriza os modos de ser e proceder de classes sociais e 

grupos étnicos, em relação a um padrão cultural mais amplo de uma sociedade complexa. A 

contracultura, por sua vez, representa a oposição de grupos à cultura global, contudo na 

classificação geral acabou por ser concebida igualmente como subcultura, a exemplo do movimento 

hippie nas décadas de sessenta e setenta do século XX.  

Na tentativa de explicar a continuidade das culturas e subculturas através do tempo, 

desenvolveu-se, no domínio socioantropológico, o conceito de socialização. Margareth Mead 

(1901-1978), por exemplo, orientou suas pesquisas em direção ao modo pelo qual um indivíduo 
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recebe sua cultura e as consequências disso na formação de sua personalidade. Para tanto, Mead 

(2001 [1949]) analisou três sociedades da Nova Guiné, os Arapesh,os Mundugomor e os Chambuli, 

para os quais as personalidades masculina e feminina apresentam variáveis que contrariam a 

concepção “universal”, cuja base da diferença é biológica. Nessas sociedades, exceção feita aos 

Chambuli, não se opõem os sexos. Entre os Arapesh, por exemplo, o sistema cultural organiza-se 

em torno de uma socialização, pela qual homem ou mulher, indiferentemente, deverão ser doces, 

sensíveis e servis. No tocante às variações de personalidade, “cada indivíduo tem seu próprio modo 

de interiorizar e viver sua cultura, mesmo sendo profundamente marcado por ela” (CUCHE, 1999, 

p. 85).  

 São duas as características marcantes dessa escola: instauração de profundo diálogo entre 

Antropologia e Psicologia, discutindo as formas de interação entre indivíduo e sociedade e a 

incrível penetração conseguida pela escola. A ideia central dessa escola é, grosso modo, estabelecer 

a relação entre a cultura e as personalidades individuais, ou seja, de que modo a cultura marca as 

características que quer nos indivíduos ali formados – como pode e não pode ser, entretanto, a 

cultura marca e é marcada, isto é, indivíduo e cultura se influenciariam mutuamente. 

 Da relação entre linguagem e cultura, o antropólogo e linguista Edward Sapir
6
 propõe uma 

abordagem interacionista de cultura, instituindo o diálogo entre a Antropologia e a Linguística, que 

acabou por trazer grandes contribuições à sociolinguística e à etnolinguística.  

 Rocha (1994) salienta que a ideia básica que vincula as relações entre cultura e linguagem é 

algo complexo e abstrato. Entretanto, seria completamente abstrato se atribuíssemos um valor 

especial ao fator individual em detrimento de uma coletividade de um grupo ideal, homogêneo, 

como o fazia a Linguística da época, tendo como idealizador Ferdinand de Saussure (1970). Se o 

autor do livro tivesse feito uma releitura da contribuição desta escola à guisa da concepção de 

lingua(gem) mais recente, principalmente ancorado nas contribuições de Mikhail Bakhtin (2002), 
                                                           
6
 Um dos proponentes da hipótese Sapir-Whorf. 
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cuja crítica ao objetivismo abstrato saussureano é perspicaz, perceberia que é na interação entre 

sujeitos através da linguagem como dimensão cultural que os sentidos são construídos.  

 

2.1.4 Cultura na perspectiva filosófica 

 

Em seu Capítulo I, A cultura, Chauí (2000, p. 367-378) discute o conceito de cultura. O 

singular e o plural são tratados pela autora pelo pressuposto na natureza humana, compreendida 

como “a mesma em todos os tempos e lugares” (CHAUÍ, 2000, p. 367). Desse modo: 

/.../ A Natureza teria feito a natureza humana como gênero universal 

e a teria diversificado por espécies naturais (brancos, negros, 

pobres, ricos, judeus, árabes, homens, mulheres, alemães, japoneses, 

chineses, etc.). (IBIDEM, p. 367-368). 

 

Entretanto, a autora salienta que ditos populares que nós reproduzimos ou simplesmente 

ouvimos, aqueles que naturalizam os seres humanos, naturalizam comportamentos, ideias, valores, 

formas de viver e de agir, 

Veríamos que somos seres cuja ação determina o modo de ser, agir e 

pensar e que a ideia de um gênero humano natural e de espécies 

humanas naturais não possui fundamento na realidade. Veríamos – 

graças às ciências humanas e à Filosofia – que a ideia de natureza 

humana como algo universal, intemporal e existente em si e por si 

mesma não se sustenta cientificamente, filosoficamente e 

empiricamente. Por quê? Porque os seres humanos são culturais ou 

históricos. (CHAUÍ, 2000, p. 369) 

 

 Perpassando uma ideia de Cultura como algo que pertence a certas camadas ou classes 

sociais socialmente privilegiadas, ou de que na mesma sociedade possa haver dois tipos de Cultura: 

a de massa e da de elite, vê-se que passar da naturalização dos seres humanos (tomá-los como 

objetos prontos encontrados na Natureza) à Cultura não resolve as possíveis dificuldades de 

compreender os seres humanos, preocupação da Filosofia. 
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 Por um lado, Natureza também possui vários sentidos em sua relação com Cultura: a) 

princípio de vida, logo, Natureza compreendida como substância; b) essência própria de um ser ou 

aquilo que um ser é necessária e universalmente, opondo-se às ideias de acidental e adquirido; c) 

organização universal de acordo com uma ordem regida por leis naturais; d) tudo o que existe no 

Universo sem a intervenção da vontade e da ação humanas, em oposição nítida a artificial, artefato, 

artifício, técnico e tecnológico, a ausência de interferência humana caracterizaria o Natural; e) 

conjunto de tudo quanto existe e é percebido pelos humanos como meio e o ambiente no qual 

vivem, a Natureza é o mundo visível como meio ambiente e como aquilo que existe fora de nós; por 

outro, mesmo que provoque ideias e sentimentos em nós, Chauí (2000, p. 371) afirma que  

para as ciências contemporâneas, a Natureza não é apenas realidade 

externa, dada e observada, percebida diretamente por nós, mas é um 

objeto de conhecimento construído pelas operações científicas, um 

campo objetivo produzido pela atividade do conhecimento, com o 

auxílio de instrumentos tecnológicos.  

 

Esta ideia nos leva a refletir acerca da diferença entre a concepção comum e a científica, 

pois todas as cinco noções de Natureza contrastadas com esta última fazem-nos considerar “a 

Natureza como uma noção ou um conceito produzido pelos próprios homens e, nesse caso, como 

artifício, artefato, construção humana” (IBIDEM, p. 372). 

Cuche (1999, p. 18-19), embasado por Pierre Bénéton, afirma que a palavra vinda do latim 

cultura aparece no final do século XIII no primeiro sentido esclarecido por Chauí (2000).  

  A Filosofia considera que a noção de Cultura provém de dois significados iniciais: 1. advém 

do verbo colere, que quer dizer cultivar, criar, tomar conta e cuidar, “Cultura significava o cuidado 

do homem com a Natureza”. “A Cultura era o cultivo ou a educação do espírito das crianças para 

tornarem-se membros excelentes ou virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e refinamento das 

qualidades naturais (caráter, índole, temperamento)” (CHAUÍ, 2000, p. 372); 2. torna-se sinônimo 

de civilização a partir do século XVIII, por se tratar dos resultados obtidos naquela formação ou 
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educação dos seres humanos, sendo estes expressos em obras, feitos, ações e instituições: as artes, 

as ciências, a Filosofia, os ofícios, a religião e o Estado. 

 Observamos que no primeiro sentido, não há oposição entre Cultura e Natureza, isto só se dá 

a partir do século XVIII. Ao tomar Cultura por civilização
7
, “os pensadores julgavam que os 

resultados da formação-educação apareciam com maior clareza e nitidez na vida social e política ou 

na vida civil (a palavra civil vem do latim: cives, cidadão; civitas, a cidade-Estado)” (IBIDEM, 

PASSIM). É neste ínterim que se inicia a separação e, posterior oposição entre Natureza e Cultura.  

 Ao relacionar este segundo sentido de Cultura com a relação que os humanos, organizados 

socialmente, estabelecem com o tempo e com o espaço, assim como com outros humanos e com a 

Natureza, Cultura torna-se sinônimo de História e Natureza é o reino da repetição; “a Cultura, o da 

transformação racional; portanto, é a relação dos humanos com o tempo e no tempo” (CHAUÍ, 

2000, p. 373). Ou ainda: “a Cultura é a maneira pela qual os humanos se humanizam por meio de 

práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística”. 

(IBIDEM, p. 376) 

 A partir daí, torna-se clara a ideia que a Filosofia tem sobre a noção de cultura, pois, ainda 

de acordo com Chauí (2000), “o movimento da História-Cultura é realizado pela luta das classes 

sociais para vencer formas de exploração econômica, opressão social, dominação política”, ou seja, 

um viés claramente marxista. 

 Interessar-nos-á mais adiante a distinção de dois tipos de cultura: a das comunidades e a das 

sociedades (IBIDEM, p. 377-378), pois nos auxiliará a entender o cenário leste-timorense. 

 A seguir, esmiuçaremos algumas ideias dentro de um campo do saber que vai além do 

debate marxista e que bastante nos interessa para este estudo. 

                                                           
7
 É importante o debate franco (culture) – alemão (Kultur) sobre a cultura ou a antítese “cultura” – “civilização” (século 

XIX – início do século XX) visto que “é arquetípico das duas concepções de cultura, uma particularista, a outra 

universalista, que estão na base das duas maneiras de definir o conceito de cultura nas ciências sociais contemporâneas 

(CUCHE, 2000, p. 31). 
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2.2 Cultura na emergência dos interstícios: os Estudos Culturais 

 

Em Estudos Culturais da Comunicação, Zanforlin (2005, p. 22-27), sempre apoiada em 

afirmações de Stuart Hall, afirma que os estudos culturais (EC) nasceram a partir de insatisfações 

com o debate marxista e acrescenta que o conceito de cultura foi o local de convergência e também 

de divergência do Centre for Contemporary Cultural Studies (Centro para Estudos Culturais 

Contemporâneos) ou simplesmente CCCS, o qual foi originado em meados da década de 50. 

Richard Hoggart (1918), Raymond Williams (1921-1988), Edward P. Thompson (1924-

1993) e Stuart Hall (1932), entre outros são os precursores do CCCS, em Birminghan ou estudos 

culturais britânicos. No início – década de 60, o referencial ideológico é o marxismo, cujo 

contraponto para Jameson (1994) seriam os estudos de cultura como alternativa. Esse é o período 

que os estudos linguísticos vivem sua guinada pragmática (WEEDWOOD, 2002, p. 143-ss.). Para 

esses teóricos, “era necessário buscar o entendimento das relações entre pessoas e classes, levando 

em consideração os diversos grupos”. (DALMONTE, [2000], p. 02) 

Segundo Hall (2002), os estudos culturais propõem uma abordagem da cultura dos grupos 

sociais e de sua forma de contestação da ordem social ou de adesão às relações de poder. Nesse 

sentido, divergem das escolas que enfatizam a cultura pelo vínculo com a nação, uma vez que o 

próprio conceito de nação é também repensado, conforme Bhabha (2007), fora da metáfora da 

coesão social – muitos como um – compartilhada por teorias orgânicas do holismo da cultura e da 

comunidade. Antes, trata da nação dividida no interior dela mesma. 

Sob essa perspectiva, Zanforlin (2005) reitera que Stuart Hall trouxe novas perspectivas de 

pesquisa ao chamar a atenção para a importância das alcunhadas „subculturas‟ de resistência, e de 

questões relacionadas à identidade, raça e etnia. Contudo, faz-se necessário ressaltar a ocorrência de 

ressemantização do conceito de „subcultura‟ na dimensão dos estudos culturais. Certamente, não se 
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trata da mesma focalização dos fundadores da Escola de Chicago, cuja base centrou-se na visão de 

que a sociedade é um todo, um macrocosmo, onde se vê refletida a cultura do microcosmo ou 

grupos sociais. Para os estudos culturais, as subculturas são concebidas sob o olhar da margem da 

nação e do exílio dos migrantes, como já prevê Hobsbawm (2002), ao escrever a história da nação 

ocidental moderna.  

Nesse sentido, os estudos culturais refletem sobre a existência de grupos sociais marginais na 

espacialização do tempo histórico, cujas temporalidades são ambivalentes, isto é, operam na 

disjunção entre o pedagógico, fundado no tempo sequencial, homogêneo e vazio do “enquanto isso” 

[meanwhile] da narrativa da tradição – muitos como um – e o performativo, que introduz a 

temporalidade do entre-lugar e desestabiliza o significado do povo como homogêneo.  

Essa localidade dos grupos sociais é  

uma forma de vida mais complexa que ‘comunidade’, mais simbólica 

que ‘sociedade’, mais conotativa que ‘país’, menos patriótica que 

patrie, mais retórica que a razão de Estado, mais mitológica que a 

ideologia, menos homogênea que a hegemonia, menos centrada que o 

cidadão, mais coletiva que ‘o sujeito’, mais psíquica que a civilidade, 

mais híbrida na articulação de diferenças e identificações culturais do 

que pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica ou 

binária do antagonismo social. (BHABHA, 2007 p. 199). 

 

 A ênfase na dimensão temporal dos modos de inscrição desses grupos sociais, como 

entidades políticas, representa importantes fontes simbólicas de identidade cultural. É do 

movimento liminar da cultura da nação que o discurso da minoria emerge como estrutura 

heterogênea da suplementaridade derridiana.  

 A emergência desses grupos sociais cria, no espaço homogêneo e linear da nação, o espaço 

suplementar de duplicação, não de pluralidade, uma vez que o fato de colocar-se como acréscimo 

confere à questão suplementar “a vantagem de introduzir um sentido de „secundaridade‟ ou de 

atraso [belatedness] na estrutura do original. A estratégia suplementar sugere que o ato de 
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acrescentar não necessariamente equivale a somar, mas pode, sim, alterar o cálculo” (BHABHA, 

2007, p. 218 grifos nossos).   

 A suplementaridade intervém na serialidade sucessiva da narrativa de plurais alterando a 

metáfora da comunidade nacional – muitos em um – ao lembrar que o reavivamento do discurso 

homogeneizante de uma comunidade imaginada carrega sempre consigo a repetição (duplicação) 

“daquele sinal de subtração na origem, o menos-que-um que intervém com uma temporalidade 

metonímica, iterativa” (BHABHA, 2007, p. 219). 

 Observa-se que esse movimento duplo, que segue o que Derrida (1976) denomina a lógica 

ou jogo do suplemento, não se configura na polaridade ou nas contradições sociais pré-estabelecidas 

do passado ou do presente, mas na “renegociação daqueles tempos, termos e tradições, através dos 

quais convertemos nossa contemporaneidade incerta e passageira em signos da história (BHABHA, 

2007, p. 219). 

 A contribuição da negociação é trazer à tona o entre-lugar, onde os sujeitos cindidos, 

constituídos na ambivalência dos discursos e caracterizados por uma identidade intervalar, não 

podem ser representados no interior de uma vontade coletiva em que ecoa a herança iluminista. 

 Em síntese, a diferença cultural é tratada na perspectiva da distribuição de práticas adjuntas, 

designando uma forma de antagonismo social, o qual tem que ser negociado em vez de ser negado. 

Como prática social, a análise da diferença cultural passa a alterar a posição da enunciação, visto 

que busca analisar o topos da enunciação, que produz outros espaços de significação. Desse modo, 

as designações da diferença cultural questionam formas de identidade que, ao serem analisadas sob 

diferentes sistemas simbólicos, são sempre incompletas e intervalares. Enunciar de lugares híbridos 

de sentido abre uma clivagem nas identidades culturais fixas e na voz patriótica da unissonância. 

 Sob essa ótica, a nação qualifica-se e se recria como uma história complexa, na qual 

ocorre uma cisão entre a temporalidade continuísta do pedagógico e a iteração do performativo, que 
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juntos constituem o duplo-tempo narrativo do “enquanto isso” e do “entre-lugar”. Essa reconstrução 

narrativa ambivalente da nação moderna ressignifica o conceito de povo, que não pode ser 

convertido em Um, pois não dirige sua voz para o horizonte hegemônico, horizontal e homogêneo. 

Do ponto de vista de uma nova etnografia, o povo emerge como movimento perpétuo de integração 

marginal de indivíduos, cujas histórias constituem temporalidades disjuntivas enredadas em 

antinomias. 
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It's alright, it's alright 

'Cause the system never fails 

The good guys are in power 

And the bad guys are in jail 

 

Fonte: http://letras.terra.com.br/shakira/79954/traducao.html 
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Está tudo certo, Está tudo certo 

Porque o sistema nunca falha 

Os bonzinhos estão no poder 

E os malvados na cadeia 
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Alguns pressupostos na perspectiva sociocognitiva dos Estudos 
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Preliminares 
 

O principal motivo pela assunção dos pressupostos da vertente sociocognitiva no trato das 

ideologias que subjazem à oficialização da língua portuguesa em Timor-Leste se deu pelo fato de 

seu mentor estabelecer uma relação entre as dimensões social e discursiva, como é corriqueiro na 

área, à dimensão cognitiva, que bastante auxilia para a compreensão das crenças e sua reprodução 

no discurso de forma a controlar não só o discurso, mas também mentes, que naturalizam práticas 

sociais como forma de controlar o acesso do outro e se manter no poder. 

Os Estudos Críticos do Discurso (ECD)
 8

 “usam qualquer método que seja relevante para os 

objetivos dos seus projetos de pesquisa e tais métodos são, em grande parte, aqueles utilizados em 

estudos de discurso em geral” (VAN DIJK, 2008, p. 10).  

Sabe-se que os ECD, ainda designados por muitos estudiosos por Análise Crítica do 

Discurso (ACD), tiveram uma nova tônica a partir da última década de 90, com a participação em 

um pequeno simpósio, em Amsterdã, de Gunther Kress, Ruth Wodak, Teun A. van Dijk, Norman 

Fairclough e Teo van Leeuven (PEDROSA, 2005, 2008, 2010). 

Embora o início de sua prática remonte tanto ao final da década de 70, no bojo da 

Linguística Crítica e da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, quanto à teoria crítica da 

Escola de Frankfurt antes da Segunda Guerra Mundial (VAN DIJK, 2008, p. 113; MELO, 2009), no 

entanto, “o termo análise crítica do discurso, ACD, começou a ser usado no final dos anos 1980 em 

continuação à „linguística crítica‟ (critical linguistics), que por sua vez surgiu no final dos anos 

1970 com Fowler et al. (1979) e Kress & Hodge (1979), na Inglaterra” (MEURER, 2005, p. 85). 

 Eles não se confundem com os estudos em análise de discurso (AD) de linha francesa, tendo 

em vista os princípios, métodos e perspectivas ser outros, pois nenhuma das perspectivas [da AD] 

                                                           
8
 Essa designação é proposta e defendida na obra traduzida para o português, de 2008, Discurso e Poder. 
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se dedica a investigar as conexões do uso de formas discursivas com a “produção, a manutenção e 

mudança de relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 01).  

Um dos pontos fulcrais é, nesta distinção, decerto a noção de sujeito, assim como de 

ideologia (que contrapõe, por exemplo, a noção de grupo à de classe). A AD, ancorada nos 

pressupostos da Psicanálise, admite o assujeitamento às estruturas linguísiticas e sociais, logo, todo 

o discurso seria completamente previsível ou condicionado; sendo assim, no bojo da ideologia, 

haveria apenas reprodução e o eixo da mudança seria praticamente impossível. 

 Em Timor-Leste, a língua portuguesa, e não menos a língua tétum (devido à inexistência de 

descrições para sabermos quais são as variedades em uso), é um instrumento de poder, como em 

outros cenários da CPLP, ao qual, quem tem acesso (seja pela inserção em práticas de oralidade ou 

letramento ou alfabetização) tem direito a estar no poder. 

Entretanto, se em países como Brasil e Portugal, cujo uso da língua portuguesa está 

amplamente difundido, este poder está atrelado a uma ausência de pedagogia da variedade (então, é 

um problema educacional), como evidenciou Correa (2009). Em Timor-Leste, e possivelmente nos 

países lusófonos do continente africano, ocorre algo bem mais específico e merece atenção 

redobrada, no sentido de ser falada e escrita apenas por uma pequena parcela da população (logo, 

uma questão de acesso). Isto se dá em virtude da ausência de promoção da língua portuguesa em 

tempos coloniais, seja pelo advento da invasão indonésia (no caso de Timor-Leste), seja porque se 

crê (como no Brasil) no mito de que a língua portuguesa é difícil – vide UNDP (2006)
9
, embora, de 

fato, seja tipologicamente bastante distante dos vernáculos existentes em todos os 16.384 km² de 

território leste-timorense, assim como dos vernáculos falados no território brasileiro. 

 

                                                           
9
 Many have difficulties with the Portuguese language. Despite these obstacles, committee leaders and key individual 

members somehow carry forward the process. (UNDP, 2006, p. 13) 
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3.1 Ideologia(s): uma teoria multidisciplinar 
 

 Van Dijk (2000) propõe uma teoria multidisciplinar da ideologia, que conjuga diferentes 

prismas teóricos. Seu enfoque de ideologia relaciona a Cognição, a Sociedade e o Discurso. No 

tocante à Cognição, o autor explica que, em termos gerais, as noções de ideologia vinculam-se, ao 

menos implicitamente, a sistemas de ideias, o que as aproxima do campo simbólico do pensamento 

e da crença, que os psicólogos denominam cognição.  No plano da sociedade, as ideologias têm 

caráter social, uma vez que ocorrem nas/pelas interações sociais, além de estar associadas a 

interesses, conflitos e lutas de grupo. Finalmente, sua forma de expressão e reprodução dá-se no uso 

da linguagem ou no discurso. 

 A partir de um sonho de realizar um estudo inovador das relações entre ideologia e discurso, 

o autor tece inicialmente algumas considerações sobre os estudos tradicionais sobre ideologia para 

configurar marcos teóricos e incorporar outras disciplinas na sua proposta mais ampla sobre o tema.  

O conceito tradicional de ideologia, desde Marx e Engels, aparece quase sempre associado a um uso 

negativo de falsa crença, que vigorou aproximadamente até o fim da primeira metade do século XX. 

Van Dijk (2000) afirma que sua teoria da ideologia toma como ponto de partida as pesquisas de 

Seliger, que, em 1979, define ideologia como um grupo de crenças e descrenças, que pode 

legitimar, desconstruir ou reconstruir uma dada ordem social. Essa visão mais positiva de ideologia 

proposta por Seliger encontra seus primeiros vestígios na obra Ideologia e Utopia, publicada em 

1936, por Karl Mannheim, que pela primeira vez estabelece algumas distinções entre ideologias 

avaliativas e não avaliativas. Contudo, Van Dijk afirma que a concepção de ideologia que mais se 

aproxima da sua proposta é a de Stuart Hall, a saber:  

Entendo por ideologia as estruturas mentais – as linguagens, os 

conceitos, as categorias, imagens do pensamento e os sistemas de 

representação – que diferentes classes e grupos sociais estabelecem 

para encontrar sentido no modo de funcionamento da sociedade, 

explicá-la e torná-la inteligível. (HALL, apud VAN DIJK, 2000, p. 22) 
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Van Dijk apenas acresce à definição de Hall, um dos representantes dos Estudos Culturais, 

que as ideologias também servem para regular as práticas sociais e em van Dijk (1996) afirma 

corroborar com a proposta de ideologia do CCCS (1978), Terry Eagleton (1997) e John B. 

Thompson (1995).  

O entrelaçamento multidisciplinar proposto por Van Dijk encerra sua teoria no interior “de 

uma descrição psicológico-sociológica da mente social em seu contexto social (político e cultural)” 

(VAN DIJK, 2000, p. 19). No esteio dessa abordagem da ideologia que busca compreender a 

dimensão cognitiva em contextos sociais, cuja abrangência é política e cultural é que buscamos 

estabelecer a interface com os Estudos Culturais, cuja proposta de um novo espaço enunciativo dos 

grupos minoritários e periféricos apontam para um novo modo de ação social desses grupos que não 

figuram, no plano político e cultural, como grupos meramente dominados, nem como grupos que 

hegemonicamente se constituem na pluralidade de vozes que ecoa sob a égide da tradição, mas 

ocupam na duplicação dos movimentos iterativos do entre-lugar, cujas ações persistem na 

suplementaridade, no sentido derridiano desse conceito, isto é, não se somam ao movimento da 

tradição homogeneizadora da história e dos sentidos discursivos, mas interferem no resultado final 

de desconstrução dessa tradição histórica e dos sentidos institucionalizados pelo uso.  

 A perspectiva dos Estudos Culturais associada à categoria Sociedade proposta por Van Dijk 

(2000) possibilita reinterpretar as relações entre grupos sob uma nova espacialidade instável e 

incerta, que os introduz no contexto social pela via do outro-duplo, que se insinua no lugar das 

elites poderosas, mas a ela não se soma. Podemos afirmar ser este um novo modo de “fazer” o 

mundo, uma nova forma de oposição que não se explica pelo eixo das polaridades antagônicas, mas 

pela existência resistente e incomodativa que transita ao largo dos sítios do poder instituído.  
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No campo das ideologias, a Cognição em Van Dijk diz respeito ao estatuto, à organização 

interna e às funções mentais da ideologia em termos de cognição social. O social diz respeito às 

condições e funções das ideologias que obviamente não são só cognitivas, mas também sociais, 

políticas, culturais e históricas. O discursivo é o lugar da formação das ideologias, suas mudanças e 

reprodução na comunicação socialmente situada e seus efeitos a longo prazo. Percebe-se que 

ideologia não é algo estanque, pois em práticas discursivas, a mudança e não o condicionante 

determinado (infraestrutura e superestrutura do marxismo adotado pelos Estudos do Discurso de 

linha francesa), é um horizonte possível.  

Na grande maioria dos estudos acerca da ideologia nos Estudos do Discurso a lacuna reside 

na atenção às ideologias com relação às classes sociais e aos movimentos sociais, poder, economia 

política, gênero e cultura. Entretanto, não opera com a dimensão cognitiva das ideologias, 

raramente analisando as “ideias”, “crenças” ou “consciência”. O dissenso é que estudos mais 

contemporâneos avançam na ciência cognitiva atual, já a ciência cognitiva mostra escasso interesse 

por questões de estruturas mentais e funções das ideologias. Isto não equivale a dizer que as 

ideologias por serem localizadas na mente, não são menos sociais. (IBIDEM, PASSIM) 

Empiricamente, as ideologias manifestam-se no discurso, cuja análise é sociocognitiva e se 

inserem em contextos situacionais e nas estruturas sociais, pela interação de atores sociais, que são 

membros de grupos e de culturas.  

Na interface entre a estrutura social e a cognição social, esse autor define ideologia como “a 

base das representações sociais compartilhadas por membros de um grupo” (VAN DIJK, 2000, p. 

21). Dessa perspectiva, as ideologias possibilitam aos membros de grupos organizar e avaliar como 

boa ou má, correta ou incorreta a multiplicidade de crenças que transitam nas práticas sociais. Além 

disso, as ideologias também influem no que se atribui como verdadeiro ou falso, funcionando como 

a base das crenças sociais.  
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 Em resumo, a complexidade de sua teoria da ideologia está na articulação produtiva do 

cognitivo com o social, pois para Van Dijk (2000) uma teoria do discurso ou da ideologia 

exclusivamente social ou interacionista é incapaz de descrever as estruturas sociais (grupos, poder, 

instituições etc) com detalhes, visto que os atores sociais compartilham conhecimentos, regras ou 

métodos que necessitam de uma explicação cognitiva. 

 Além de multidisciplinar, a teoria da ideologia proposta por Van Dijk (2000) é também 

crítica, porque entende que tal conceito não se presta somente como um instrumento de dominação 

e desigualdade social, mas também há ideologias de oposição ou resistência, ideologias de 

competência entre grupos igualmente poderosos, ou aquelas que respondem pela promoção da 

coesão interna de um grupo, e outras que tratam da sobrevivência da humanidade. Tal amplitude 

conceitual afasta, mas não exclui, a ideologia do seu caráter histórico eminentemente negativo, 

ligado às crenças falsas, que escondem relações sociais verdadeiras. Do mesmo modo, ele entende 

que uma ideia legitimada não denota só o lado negativo, pois há legitimação da resistência também 

contra a forma de dominação.  

3.1.1 Dimensão cognitiva das ideologias 
 

Inicialmente, van Dijk (2000) substitui o termo “ideia” por “crença” para designar 

teoricamente as ideologias, pelo fato de as primeiras pertencerem a um universo referencial muito 

vasto, que pode confundir o tratamento teórico dispensado ao assunto. No entanto, admite o autor, o 

termo crença, cuja diferença desta com conhecimento remonta a Platão ao definir a epistéme e a 

doxa, no senso comum, também remete a algo vago como tudo aquilo que é oposto ao 

conhecimento. Nessa acepção geral, crença é concebida como subjetiva e errônea ou infundada, 

contrapondo-se ao conhecimento entendido como produto do pensamento que se considera 

verdadeiro. Desse modo, o uso que van Dijk propõe do termo em questão é científico e não inclui 

acepções tão amplas, embora conceba o conhecimento como parte do sistema de crenças, uma vez 

que crença é uma categoria geral que compreende o conhecimento, as opiniões, e as atitudes.  
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Na psicologia sociocognitiva, as crenças são produtos do pensamento armazenadas na 

memória, que á a parte cognitiva da mente, ou seja, o lugar onde se armazena e se processa a 

informação. Desse modo, as crenças são entendidas não só como produto, mas também como 

processo.  

As proposições ou as redes de proposições revelam-se como recursos eficazes na expressão 

em língua das crenças ou sistema de crenças armazenado na memória, a qual pode ser entendida 

como episódica e social.  

Como as ideologias podem definir-se em termos de crenças como tudo o que se pensa, para 

o estudo da cognição política, por exemplo, os 'sistemas de crença' têm sido a forma padrão para 

falar sobre ideologias. 

As crenças expressas nos exemplos abaixo não são típicas do que se pode chamar crença 

ideológica, entretanto, "não seria demasiado difícil construir um contexto ou texto no qual cada uma 

destas crenças possam estar baseada em uma ideologia" (IBIDEM, 2000, p. 48).  

Memória episódica é aquela parte da memória na qual armazenamos as crenças sobre 

episódios concretos (feitos, eventos, situações) dos quais tenhamos sido testemunhas ou que nós 

mesmos tenhamos participado ou acerca dos quais tenhamos informações através do discurso de 

outros. É o mesmo que memória pessoal. Por exemplo: Mês passado proferi uma palestra em 

Itabaiana. 

Memória social (ou socioculturais) são crenças que compartilhamos como outros, ou seja, 

com a maioria dos demais membros de um grupo, organização ou cultura. É o mesmo que memória 

semântica. Estas não são questionadas e dizem respeito ao conhecimento de mundo que temos. 

Como exemplos: a) A água congela a 0 graus centígrados. e  b) Aracaju é a capital de Sergipe.  

Van Dijk afirma que as ideologias pertencem à esfera das crenças sociais e estão localizadas 

na memória social.  
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Assim como uma língua natural é como uma ideologia – ambos sistemas de conhecimento 

essencialmente sociais, admite-se que tanto esta quanto aquela possam ser usadas individualmente, 

em funcionamento apenas em práticas sociais, como acontece com as manifestações dos sistemas da 

língua(gem) ou das gramáticas. 

 

3.1.2 Dimensão social das ideologias 
 

 O enfoque vandijkiano enfatiza com precisão a constituição mútua das dimensões cognitiva 

e social. Aquela foi abordada na parte precedente e esta é mote desta parte da explanação da teoria 

multidisciplinar da ideologia. Ao arcabouço teórico sobre a dimensão social, as noções de grupo e 

elite também serão cotejadas. 

 Almejando relacionar o cognitivo com o social, o enfoque social das ideologias, definidas 

como crenças socialmente compartilhadas por grupos em situações sociais, que constituem “base 

de interesses sociais dos grupos e as relações sociais entre grupos em estruturas sociais complexas” 

(2000, p. 175) pode-se explicar algumas das dimensões sociais da ideologia e responder por que 

atores sociais e os grupos desenvolvem e utilizam-na e como são socialmente inventadas e 

reproduzidas na sociedade, tendo o discurso como componente fundamental. 

 Desse modo, há uma preocupação em relação a que tipos de grupos se envolvem no 

desenvolvimento de ideologias, quais relações grupais (de poder e dominação – abuso de poder) 

estão envolvidas, o papel da política, da educação e dos meios (institucionalização e organização), à 

exploração do papel da cultura no desenvolvimento e reprodução da ideologia e dos membros 

sociais ou membros de grupo – definidos como atores sociais que desenvolvem e compartilham 

representações sociais em contextos sociais. Isto contribui para definir um macronível mais abstrato 

da estrutura social e da cultura. 
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 Mais uma vez o papel da mente é importante porque 

/.../ é apenas em suas mentes que os atores sociais podem combinar 

suas próprias restrições únicas, pessoais e contextuais, sobre as 

práticas ideológicas, com seu conhecimento e opiniões socialmente 

compartilhadas sobre sua pertença a um grupo, sobre as relações de 

grupo e sobre a estrutura social. (VAN DIJK, 2000, p. 177) 

 

 Estes atores sociais estão interligados por pertença ideológica, relações de grupo, interesses 

comuns, estratégias de poder e dominação, visto que negativamente “as ideologias servem 

tipicamente para legitimar o poder e a desigualdade”, tendo como aspecto positivo “habilitar os 

grupos dominados, criar solidariedade, organizar a luta e sustentar a oposição e a cisão está na 

proteção aos “interesses e recursos, ainda no caso em que sejam privilégios injustos ou condições 

mínimas de existência”, cuja neutralidade consiste no fato de “as ideologias servirem simplesmente 

aos grupos e seus membros na organização e manejo de seus objetivos, práticas sociais e toda sua 

vida social cotidiana” (p. 178). 

  

3.1.2.1 A noção de grupos 
  

 Silveira e Sellan (2008, p. 112), ao se referirem à esfera social vandijkiana, dizem que  

a sociedade é vista como um conjunto de grupos sociais sendo que 

cada qual é definido como a reunião de pessoas que têm, em comum, 

as mesmas formas de conhecimento do mundo, pois compartilham 

entre si os mesmos interesses, objetivos e propósitos.  

 

Elas dizem que “como um grupo social difere um do outro, há um constante conflito 

sociocognitivo intergrupal”, e convém relembrarmos o caso de Ruanda, para o qual o colonizador 

fabricou dois termos para diferenciá-los: hutu e tutsi, os quais eram bastante complicados de 

entendermos os porquês do diferenciamento. Em Timor, o colonizador também usou estratégia 

semelhante ao designar os kaladu e os firaku, ou, simplesmente, lorosa´e e loromono. Em países 
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plurilíngues, dificilmente os conflitos sociocognitivos intergrupais se restringem a apenas dois 

grandes grupos sociais.  

Grupos, para van Dijk, são criados por vários tipos de conflitos sociais e lutas, compartilham 

representações sociais, têm identidades sociais também compartilhadas e constituem uma 

coletividade de atores sociais, os quais estão unidos por uma questão de continuidade e não mera 

casualidade e possuem objetivos e interesse compartilhados. 

As representações sociais dos grupos (conhecimento, atitudes, ideologia, normas ou valores 

compartilhados) são definidas por critérios cognitivos e afetivos, e o grupo precisa conhecer sobre 

ou acreditar nas proposições e a união também se dá por sentimentos afetivos e de pertença. 

Desloca-se uma identidade pessoal (si mesmo) – um Eu – para uma identidade social – o Nós – que 

é uma autorrepresentação como membro de um grupo social. Há consciência nas ações grupais e, 

como enfatizou Cuche (1999), este estado é responsável pela formação da identidade. 

Há, no entanto, representações mentais (como conhecimento e ideologia), ações coletivas ou 

relações de grupo que se aplicam ao grupo, mas não a todos os membros. “Os grupos podem ser, 

assim mesmo, um passado, uma história e experiências coletivas que nem todos os membros têm 

pessoalmente” (IDEM, IBIDEM, p. 188), como é o caso do Massacre de Santa Cruz para os leste-

timorenses. Deste exemplo há tanto um passo à memória coletiva e, portanto, às representações 

sociais compartilhadas, assim como pode haver leste-timorenses que não as têm. 

Quando a maior parte de seus membros compartilha a maior parte das proposições, um 

grupo “tem” uma ideologia. Quando isto é duplicado, isto fica reproduzido discursivamente, pois 

proposições ideológicas essenciais ou “medulares” contribuem para desvelar aspectos da 

reprodução ideológica, pois alguns membros do grupo são “capazes de manter ardendo a chama 

ideológica por um tempo prolongado” (IDEM, IBIDEM, p. 190), perpetuando o tempo pedagógico, 

ao qual fizemos alusão no capítulo antecessor. 
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É profícuo o estudo das relações entre o grupo ideológico e seus membros, isto é, o status 

social e cognitivo que prescinde do compartilhar; isto é possível porque “compartilhar significa que 

estes membros têm proposições relativamente semelhantes armazenadas em sua memória social” 

(IDEM, IBIDEM, p. 192) e estas não precisam ser explícitas. 

Entendemos que a questão das identidades fragmentadas é devido ao fato de indivíduos 

poderem ser membros de vários grupos sociais e suas expressões ideológicas por parte deles em 

situação específica, que podem parecer incoerente e inconsistente, a isto efetuam-se eleições 

estratégicas no manejo de crenças e interesses em conflito. 

 

3.1.3 Dimensão discursiva das ideologias 
 

 Há diferentes nuanças na concepção de discurso, que orientam o alcance dos processos 

complexos de produção e reprodução das ideologias e a construção e reconstrução dos sentidos 

discursivos e de seus efeitos sociais. As relações entre discurso e texto implicam diferentes 

perspectivas do tratamento teórico dispensado ao discurso. Corrêa (2009) apresenta dois modos de 

relacioná-los: a) por distinção opositiva, pela qual o texto é concebido como unidade abstrata e o 

discurso como unidade de uso, cuja distinção se aproxima dos clássicos pares opositivos do 

estruturalismo: langue e parole e competência e performance. Segundo essa autora, tal distinção 

situa o texto como produto verbal do discurso, e este, por sua vez, restringe-se à dimensão 

pragmática, isto é, como forma de uso da língua; b) por distinção complementar, pela qual o texto 

constitui-se como uma das dimensões do discurso. Nesse caso, texto e discurso complementam-se, 

na medida em que o primeiro apresenta não só natureza linguística, mas também não-linguística, 

podendo ser designado como texto-processo ou como discurso em sentido mais restrito. Nessa visão 

de complementaridade, o discurso compreende também uma dimensão mais ampla e genérica que 
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abarca as relações entre diferentes grupos sociais constituídos por diferentes marcos de cognição 

social e, não raro, pertencentes a diferentes domínios sociais. 

De modo similar, van Dijk (2000) postula que os discursos em sentido restrito referem-se a 

um evento comunicativo específico, isto é, a objetos particulares ou tokens, uma vez que são 

ocorrências únicas com atores sociais particulares situados em um contexto particular. Na dimensão 

mais ampla de evento comunicativo, o discurso entra no domínio dos tipos ou types, designando 

“um conjunto socialmente constituído de gêneros, associados a um domínio social” (VAN DIJK, 

2000, p. 249). 

Nessa linha de pensamento teórico, situamos os acontecimentos em torno da oficialização da 

língua portuguesa no Timor-Leste no domínio do discurso político, mais especificamente, da 

política linguística. Por essa razão, organizamos as análises do corpus evidenciando que os 

acontecimentos que envolvem a oficialização dessa língua no Timor-Leste constituem um evento 

comunicativo na esfera da política de línguas, a partir de um acontecimento situado 

contextualmente, isto é, o pronunciamento de Geoffrey Hull sobre o tema no Congresso Nacional 

aos membros do CNRT.  

Em síntese, consubstanciando as perspectivas de Van Dijk (2000) e Corrêa (1998), optamos 

pela perspectiva do tratamento do discurso como evento comunicativo mais restrito ou tokens, como 

propõe van Dijk, que corresponde ao texto-processo postulado por Corrêa (2009); e como evento 

comunicativo mais amplo ou types, que também implica as relações entre grupos sociais.  

 Em termos analíticos, as ideologias se projetam em diferentes níveis e dimensões do 

discurso e cada um apresenta suas próprias estruturas ou estratégias. Van Dijk (2000) destaca as 

dimensões gráficas, sonoras, morfológicas e sintáticas e suas implicações nos estudos do discurso e 

nas projeções das ideologias, categorizando-as como expressões observáveis do discurso, isto é, 

aquelas que constituem a estrutura superficial, tradicionalmente conhecida sob tal designação desde 
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a gramática gerativa. Esse autor se atém mais demoradamente na semântica, dado o lugar central 

que ocupa o significado nos estudos do discurso. Afirma que “os significados do discurso são o 

resultado da seleção de porções relevantes de modelos mentais sobre acontecimentos” (VAN DIJK 

2000, p. 259) e que tais modelos incluem opiniões, cuja base é ideológica. Os significados, continua 

o autor, são codificados no léxico, por essa razão a seletividade lexical é um meio importante de 

expressão ideológica no discurso.  

Além da semântica léxica, as proposições, que representam o significado das orações, 

também integram o destaque atribuído aos significados nos discursos, por apresentarem uma 

estrutura interna, como as relações actanciais (agente, paciente, objeto etc) que apontam para os 

modos de participação dos agentes no discurso, seu grau de pertença a um grupo, sua posição ou 

perspectiva em um dado evento comunicativo. Esses papéis e posições possibilitam organizar 

atitudes ideológicas.  

No domínio mais alto das estruturas linguísticas elencadas, os estudos do discurso 

desenvolveram além destas, outros procedimentos para a descrição dos significados textuais mais 

complexos, ou seja, que estão acima do nível da oração, como a coerência local e global. A primeira 

organiza a base de texto com sequências de proposições explícitas e implícitas ou 

microproposições, indicando as relações condicionais entre os acontecimentos locais do texto, e as 

relações funcionais, tais como Generalização, Especificação, Contraste entre proposições. A 

segunda é representada por tópicos ou macroproposições semânticas, e derivam de regras e 

estratégias de redução semântica das proposições em modelos de acontecimento.  

Os implícitos também constituem uma profícua fonte de significado decorrente das relações 

proposicionais, como a implicação, implicação semântica (entailment) e pressuposição. Em suma, a 

semântica é um campo de trabalho fundamental no discurso e quase sempre as estruturas semânticas 
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revelam as posições sociais, perspectivas de grupos e interesses na descrição dos acontecimentos, 

pessoas e ações.  

Se, por um lado, as estruturas semânticas globais concebidas como macroproposições 

respondem pelo significado ou conteúdo global do discurso (coerência), as estruturas esquemáticas, 

por outro, respondem pela sua forma global, isto é, a sintaxe do discurso definida por categorias 

como Introdução e Conclusão, Abertura e Encerramento, Problema e Solução, Premissas e 

Conclusão etc. Os gêneros discursivos organizam-se por esses esquemas convencionais que 

definem a ordem e a posição hierárquica dessas categorias.  

Van Dijk pontua também a importância das estruturas retóricas, que aparecem em todos os 

referidos níveis, atribuindo-lhes uma organização especial, pelo uso de figuras de linguagem, 

paralelismo sintático, ironia etc. São mais utilizadas em contextos persuasivos, para atrair a atenção 

dos interlocutores. Em outros termos, as estruturas retóricas potencializam os significados e, por 

vezes, abrem caminhos para o universo simbólico.  

Os atos de fala também constituem um ponto relevante das relações sociais ideologicamente 

fundamentadas, pois o controle ideológico das práticas sociais interfere diretamente nos modos de 

enunciar os atos de fala. Nesse mesmo domínio, ressalta-se a importância das estratégias 

interacionais que expressam, indicam, refletem ou constroem relações sociais específicas e são, por 

isso, ideologicamente significativas.  

 

3.2 Marco sociocognitivo de contexto social 
 

 

De modo geral, o contexto compreende tudo aquilo que vem no “entorno” do texto. Quando 

se considera apenas a perspectiva social, concebem-se as propriedades contextuais como aquelas 

que orientam o discurso e são diretamente por ele orientadas. Contudo, no marco sociocognitivo 
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proposto por Van Dijk não há essa relação direta, pois o autor apresenta a noção de modelo de 

contexto, que é construído subjetivamente pelos usuários da língua. Dessa perspectiva, não 

podemos afirmar que o contexto mesmo interfira no texto, mas os modelos de contexto, que estão 

armazenados na memória episódica. Essa visão subjetiva de contexto é que possibilita postular seu 

caráter dinâmico e variável, porque depende da interpretação da situação social pelo usuário.  

Os modelos de contexto também revelam avaliações do sujeito sobre a situação social. A 

contraparte compartilhada socialmente como crenças intervém na construção ou nas interpretações 

sociais das categorias contextuais (intenção, propósito, tempo, lugar, circunstância, atores sociais, 

pertença etc), ao mesmo tempo em que restringem os sentidos discursivos. Para Van Dijk (2000), 

“as situações sociais em geral e os contextos de discurso em particular são literalmente o lugar onde 

se põem em execução as ideologias na sociedade (VAN DIJK, 2000, p. 290). Desse modo, a 

aceitabilidade das crenças depende das interpretações e avaliações das estruturas do contexto, 

sobretudo dos papéis e posições sociais de seus participantes.  

Não é por acaso que a fala de um malae
10

 está presente na Constituição de um país, as ações 

locais que produzem (também não é por acaso que pensamento idêntico passa a ser reproduzido 

pela elite), o cenário atual de tempo, lugar e circunstâncias (o CNRT, em 2000 e o surgimento de 

uma Nação), os participantes envolvidos (um australiano, para quem seria mais “conveniente” 

defender a adoção do inglês como língua oficial), assim como seus muitos papéis sociais e o 

pertencimento a grupos (linguista, acadêmico, estudioso de línguas de Timor etc) e as crenças e 

objetivos desses participantes, os quais, ao serem questionados diretamente, nada mais dirão que 

aquilo que queremos ouvir; entretanto, a análise crítica de seus discursos pode revelar os modos de 

(re)produção do colonialismo. 

 Admitimos que falas colonialistas semelhantes podem ser formuladas de maneiras bastante 

diferentes dependendo dessas e de outras estruturas do contexto, pois parafraseando van Dijk, a 
                                                           
10

 Estrangeiro, em Tétum. Referimo-nos a Geoffrey Hull. 
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enorme variedade de discursos colonialistas na sociedade leste-timorense “não apenas reflete as 

várias representações sociais subjacentes, mas também, em especial, adapta-se a diferentes 

contextos de produção: quem disse o que, onde, quando e com que objetivos” (VAN DIJK, 2008, p. 

140). 

 

3.3 Poder, Controle e Acesso 
 

O poder é exercido e expresso diretamente por meio do acesso 

diferenciado aos vários gêneros, conteúdos e estilos do 

discurso. Esse controle pode ser analisado de modo mais 

sistemático nas formas de (re)produção do discurso, 

especificamente em termos de sua produção material, 

articulação, distribuição e influência (VAN DIJK, 2008, pp. 44-

45). 

 

 Ao eleger estas categorias, tem-se em vista examinar as complexas relações entre discurso e 

poder [social], o qual é definido por van Dijk em termos de controle, “isto é, de controle de um 

grupo sobre outros grupos e seus membros” (VAN DIJK, 2008, p. 17), pois se o controlar é de 

interesse de quem está no poder, e a desfavor dos interesses daqueles que são controlados, pode-se 

falar de abuso de poder. 

 Isto quer dizer que devemos relacionar estruturas discursivas (discursos) com estruturas 

cognitivas (cognição), por um lado, com estruturas sociais (sociedade), por outro; estamos, pois, 

diante de uma questão de análise de ideologia [dominante], a qual atua, na maioria das vezes, de 

forma simbólica em relação aos grupos minoritários. Para conseguir tal feito, são necessários teorias 

e métodos multidisciplinares. 

 Em van Dijk (2000, p. 206), toma “o poder (social) como um tipo de relação social entre 

grupos”. Admite a existência de dimensões para esta complexa noção e se concentra na de controle 

e ilustra da seguinte forma: “um grupo A tem ou exerce poder sobre outro grupo B quando os 
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membros de A são habitualmente capazes de controlar os membros de B”. Há, dessa forma, o 

controle das ações de outros grupos e seus membros, os quais “não são livres e podem ser levados a 

agir de acordo com os desejos e interesses de um grupo mais poderoso, e contra seus próprios 

interesses (e normalmente também contra sua vontade)”. 

 No seu enfoque, distingue poder, o qual “pode ser consensual e benéfico, como quando os 

grupos elegem seus líderes e lhes conferem temporariamente um poder especial”, de dominação, 

cuja desigualdade involuntária gera o abuso de poder. Ambos – poder e dominação – são tomados 

como relações entre grupos baseados em ideologias, cujo exame do papel destas ideologias – que 

classicamente se desenvolveram e aplicaram como legitimação do abuso de poder – pode ser notado 

na reprodução do poder e da dominação. 

 

Para meu enfoque da ideologia e do discurso, é necessário referir-se 

a uma forma mais ‘refinada’ de poder, geralmente chamada 

‘persuasiva’ e tradicionalmente associada com a ideologia e a 

hegemonia. Neste caso, o controle não se efetua (principalmente) por 

meio de coerção física ou socioeconômica, mas através de um 

controle mais sutil e indireto das mentes dos dominados. Controlando 

o acesso ao discurso público, só podem expressar-se e circular 

formas específicas de conhecimento e opinião, e estas podem 

conduzir persuasivamente a modelos metais e representações sociais 

que servem aos interesses dos poderosos. Uma vez que estas 

representações mentais estão instaladas, os grupos dominados e seus 

membros tenderão a atuar de acordo com o interesse do grupo 

dominado ‘por sua própria vontade’. O grupo dominado pode carecer 

de um conhecimento ou uma educação que ofereçam alternativas, ou 

podem aceitar que a autoridade do grupo dominante é natural ou 

inevitável, e a resistência inútil e, inclusive, impensável (VAN DIJK, 

2000, pp. 206-207). 

 

 Assim, a prioridade da língua portuguesa pôde legitimar-se com o princípio lusófono da 

“melhor parceira” (principalmente para o tétum), pelo princípio nacionalista “comum” de que “a 

gente leste-timorense” deveria ter, obviamente, prioridade sobre as demais línguas maternas – 

incluso o tétum térik –, ou pelas razões oportunistas socioeconômicas de que há línguas menos 
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propensas, assim como poucos recursos e materiais, e que se devem aplicar critérios “objetivos” 

para chegar a decisões “justas”, e que as gerações vindouras têm menos direitos que aqueles que já 

estava “ali”. 

 Poder e dominação é, portanto, uma forma específica de relação intergrupal e de estrutura 

societal para van Dijk, cuja reprodução compreende ideologias diversas (nível sociocognitivo) e 

práticas sociais (nível microssocial das situações). 

 Tais práticas sociais só foram legitimadas por uma ideologia após a chegada do colonizador 

europeu e não existiam antes, se bem que a dinâmica da inter-relação entre cognição e prática social 

demonstre que sua constituição é mútua e dialética, pois “o abuso de poder algumas vezes é 

justificado ideologicamente com posterioridade, mas ao mesmo tempo para que se exerça o abuso, 

podem já existir atitudes negativas até os outros, adquiridas social ou historicamente (VAN DIJK, 

2000, p. 209). 

 

3.3.1 Controle do Contexto: Acesso 
 

Se o discurso controla mentes, e mentes controlam ação, é 

crucial para aqueles que estão no poder controlar o discurso em 

primeiro lugar. /.../ então o primeiro passo para o controle do 

discurso é controlar seus contextos. Por exemplo, as elites ou 

organizações poderosas podem decidir quem pode participar em 

algum evento comunicativo, quando,m onde e com que 

propósitos (VAN DIJK, 2008, pp. 18-19)  

 

 Neste caso, van Dijk aconselha que examinemos em detalhe as maneiras como o acesso ao 

discurso está sendo controlado por aqueles que estão no poder. Nós nos perguntamos como um 

discurso em Tétum, repleto de neologismos portugueses, pôde ter convencido uma população 

inteira a decidir sobre a língua oficial a ser adotada, sem olvidarmos do emblema da Fretilin na 

cédula de votação. 
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3.3.2 Controle do Discurso 
 

Se conseguirmos estabelecer como os “parâmetros do contexto e da produção de discurso 

são controlados, podemos investigar como as próprias estruturas do discurso estão sendo 

controladas” (VAN DIJK, 2008, p. 19). Assim, o que, como e quais atos de fala são organizados na 

interação social? Afinal, o controle do discurso, por parte dos que estão no poder, garante o controle 

de mentes e estas controlam ação. 

Arendt (2007, p. 192) assevera que “nenhuma outra atividade humana precisa tanto do 

discurso quanto a ação”. É na ação e no discurso – modos pelos quais os seres humanos se 

manifestam uns com os outros – que “os homens mostram quem são, revelam ativamente suas 

identidades pessoais e singulares”.  

À efetivação da condição humana na pluralidade corresponde o discurso e agir significa 

tomar iniciativa. Esta pluralidade é a condição básica da ação e do discurso e possui “o duplo 

aspecto da igualdade e da diferença” (IBIDEM, p. 188). 

 

3.3.3 Controle da Mente  

 

O ‘controle da mente’ envolve muito mais do que apenas a 

compreensão da escrita ou da fala; envolve também o 

conhecimento pessoal e social, as experiências prévias, as 

opiniões pessoais e as atitudes sociais, as ideologias e as 

normas ou valores, entre outros fatores que desempenham um 

papel na mudança de mentalidade das pessoas. (VAN DIJK, 

2008, p. 20) 

 

 As várias formas de „mudança de mentalidade‟: aprendizagem, persuasão, manipulação ou 

doutrinação são reconhecidamente pouco entendidas ainda. Assim como é possível mostrar como 
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reportagens tendenciosas sobre imigrantes podem levar à formação ou confirmação de preconceitos 

e estereótipos, que por sua vez podem levar a ideologias racistas (exemplo de van Dijk), 

acreditamos na possibilidade de desvelar como discursos oficializados pode inculcar e formar elites 

que contribuem para a reprodução discursiva da hegemonia elitista colonial em Timor-Leste, em 

questões que giram em torno da língua. 

 Van Dijk (2008, p. 121) diz que “se controlar o discurso é uma das principais formas de 

poder, controlar as mentes das pessoas é outra forma fundamental de reproduzir a dominação e a 

hegemonia”. Mas como isto ocorre? Primeiramente, os receptores aceitam crenças, conhecimento e 

opiniões oriundas do “discurso produzido por aqueles que são considerados fontes autorizadas, 

confiáveis ou críveis, tais como acadêmicos, peritos, profissionais, bem como meios de 

comunicação de confiança”; em segundo lugar, não raro os participantes não têm outra opção senão 

ser os receptores do discurso, seja através da educação e situações formais de trabalho. Em 

penúltimo lugar, há situações nas quais não há formas alternativas e críticas que fomentem crenças 

alternativas. Por último, os receptores podem ser despossuídos de conhecimento e crenças 

necessárias que questionem o discurso ou a informação a que são expostos. Estes pontos de vistas 

foram pensados, por van Dijk (2008), a partir de Nesler e outros, 1993; Giroux, 1981; Downing, 

1984 e Wodak, 1987. 

 

3.4 Discurso e Poder: Controlando o Acesso 
 

Os interesses que recobrem os ECD têm a ver com formas de dominação, linguagem, 

discurso e formas de comunicação, cujas duas noções importantes, nas Ciências Humanas, são: 

<<discurso>> e <<poder>>. 
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Discurso -> pode ser definido como uma área, uma trans/disciplina. Trata-se de algo muito 

complexo e se refere ao uso da linguagem (language use). Discurso pode ser linguagem, evento de 

comunicação (communicative event), como assinalou Dell Hymes, em 1964 de dentro da 

Antropologia. Para Searle (1960), e demais partidários da Pragmática, é ato de fala (speech act). 

Pode ser considerado uma forma de interação, desde uma perspectiva sociológica. Pode também ser 

definido como uma maneira de fazer sentido: símbolo, semiótica... Como uma forma de cognição e 

também significação, na Psicologia, principalmente. Discurso tanto pode ser uma mensagem, 

quanto um evento multimodal ou multimídia (som-imagem). É também um trabalho de Arte – 

literatura. É uma mercancia (econômico – compra-se e se vende), na opinião de van Dijk
11

. 

 Discurso e conhecimento (Discourse and knowledge) é o novo empreendimento de van Dijk, 

que recupera a questão de a compreensão do discurso precisar de conhecimento do mundo, tanto 

local quanto global (macroestrutura). Ele reconhece que parte do conhecimento está na mente 

(conhecimento) e não tão somente no discurso. 

 O que é <<Poder>>? É algo bastante complexo também. É, todavia, necessário limitar o 

campo de interesse em relação à categoria, para poder analisar sua relação com o <<Discurso>>. 

Sendo assim, referimo-nos ao poder social entre grupos. O poder individual – entre dois amigos, por 

exemplo – não interessa. Poder entre coletividades, sim. Do mesmo modo, o Contrapoder (van Dijk, 

2008), é a saída para tentar solucionar impasses que se instauram discursivamente como forma de 

resistência ao poder constituído. Nesse ínterim, Frazão (2009, pp. 159-160) comenta que 

 

foi esse contrapoder que impulsionou revoltas e mudanças na Roma 

imperial, fez sucumbir ditaduras da América Latina, redefine a ordem 

social e econômica, motiva protestos contra os desmandos e deixa 

antever e possibilita divulgar, por exemplo, os perversos abusos 

praticados em Guantánamo, Iraque ou Afeganistão. É o contrapoder 

que alimenta o estado de constante vigília, que permite o combate a 

                                                           
11

 Em 03 de dezembro de 2010, o teórico proferiu palestra intitulada Discurso e Poder, na UFBA, à qual assistimos e 

subsidiamos as ideias aqui empreendidas, sem contudo, fazer-lhe suas as nossas impressões. 
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tantas atrocidades. É sempre assim que o contrapoder, materializado 

na resistência à dominação, reinaugura um novo e desejável tempo. 

 

No entanto, o poder não é, necessariamente, algo negativo. Entre professor e aluno, por 

exemplo, o professor pode guiar o aluno com estratégias eficientes de ensino-aprendizagem para 

que o aluno possa atingir sua zona de desenvolvimento potencial. Aludimos para o fato de formas 

democráticas de poder, portanto. 

Em relação ao <<Controle>>, queremos dizer que ter poder sobre outro grupo quer dizer 

que se tem controle sobre esse grupo. Para o autor em tela, há duas dimensões do controle: 1) 

controle sobre os atos de outras pessoas (poder como membro e não como pessoa, limitando a 

liberdade de alguns, ou seja, eles não podem agir como querem); 2) controle sobre a mente das 

outras pessoas. E no controle mental ou persuasivo se tem controle do poder sobre outras pessoas, 

como delineamos anteriormente, neste capítulo. As estratégias de que se valem o Controle 

envolvem memória e conhecimento, como visto na dimensão cognitiva das ideologias. 

Discurso é uma forma de atuar, uma interface entre o Controle do Poder e da mente. Para 

controlar, é necessário gerar discurso. Para poder controlar as estruturas mentais, precisa-se de 

discurso, de estruturas da linguagem e estruturas discursivas, desse modo, Poder é uma forma de 

controle mental também. Cada forma de poder precisa de uma base (terras, influência política), mas 

não só uma base material (ou econômica), mas também pode ser uma base simbólica: fama, por 

exemplo, como se valem cantores, artistas de cinema e o triângulo PPP, em espanhol, profesor, 

periodista e político.  

Se alguém tem <<Acesso>> ao discurso público, essa pessoa tem muito Poder. O triângulo 

ao qual nos referimos tem mais Controle sobre o Discurso público e, consequentemente, colabora 

ativamente para formação de opiniões. Ao ter esse Controle, se tem Poder .sobre as mentes, cuja 

reprodução do poder na Sociedade se dá através do Discurso, visto que a maneira de controlar a 
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mente das pessoas é através dele. Assim, como o racismo é uma forma de dominação, pretendemos 

nesse estudo desvelar que o lusofonismo não o deixa de ser.  

Abuso de Poder é uma forma de dominação. Quando algo é abuso? Na Europa, por 

exemplo, se fala muito sobre imigração – ligando-a à delinquência. Isso pode ser uma forma de 

discurso racista. Margarido (2000) já traz argumentos sólidos para pensarmos a lusofonia como um 

dos novos mitos portugueses e uma nova e sutil forma de dominação. Apoiado em Foucault, se sabe 

que não é necessário pensar em Poder como uma coisa de um grupo dominante e outra de um grupo 

dominado. O poder é muito mais sutil e indireto. Os grupos sociais proponentes de tais ideologias 

(racistas, sexistas, lusofonistas etc) fazem de tal forma que os envolvidos – ou dominados – não 

pensam a priori que se trata de uma forma de dominação, mas de uma rotina diária – naturalizando-

a... Assim como racismo e sexismo são formas de hegemonia, no sentido de Gramsci, o 

lusofonismo não a deixa de ser. 

Discurso não é só ato ou significação. Discurso é também contexto. Texto (gramática) e 

contexto. Contexto não é a realidade social, mas o contexto é uma construção mental (frames). O 

contexto é um modelo mental das dimensões relevantes da situação de comunicação. Então, o 

Contexto não é uma situação real, mas uma construção mental ou modelo das dimensões relevantes 

da situação de comunicação – trata-se, portanto, de uma definição subjetiva. Às vezes algo é 

relevante ou se faz relevante como uma estratégia (PEDRO, 1997).  

Interesses, objetivos e intenções diferentes podem caracterizar diferentes contextos, embora 

cada um tenha um modelo de contexto diferente, o modelo mental que está na memória episódica, e 

incide na memória de longo prazo (autobiográfica), imprime uma interpretação única para fatos 

similares. Pode-se relacionar Poder e Discurso com Poder e Controle. Discurso é texto e contexto. 

Controlar o discurso é controlar ambos.  
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Primeiramente, como analisar o controle das pessoas sobre o contexto? O que é contexto e 

quais são seus elementos constitutivos? Setting (cenário- quando e onde). Participantes (roles) e 

suas identidades – como professor, como pai, como avô são coisas diferentes (identidade social). 

Tipo de ato verbal (formas de atacar, perguntar etc – no sentido pragmático mesmo, das ações e 

interações). Intenção (o que você quer): mesmos atos com intenções diferentes. Controle sobre o 

discurso é controle sobre o texto e o contexto. Controlar o lugar e o tempo é uma forma de exercer 

poder (oficialização da Língua Portuguesa em Timor-Leste, por exemplo). Identidade (quem pode 

participar? Só pessoas inscritas, por exemplo, ou, no caso dessa oficialização, os membros de 

grupos que estavam aptos a representar seus pares no CNRT). Controle sobre quem pode 

participar, falar. Quem pode falar o que com quem? Por exemplo, a secretária de forma mais 

passiva, só escrevendo as atas. A identidade do participante é uma forma de controlar. Pode-se 

controlar o ato, que é parte do contexto e cada situação limita os atos discursivos que você pode 

fazer... Todas estas são dimensões ou estruturas do contexto. 

Por outro lado, há o Controle sobre o texto: conhecendo-se as estruturas, é necessário 

limitar nosso uso desse termo. Uma macroestrutura semântica como os tópicos e os temas – de que 

falam numa ideia global, por exemplo, uma manchete expressa a macroestrutura da notícia e os 

receptores do textos, em termos de produção de sentido e compreensão, do que se lembram? Da 

macroestrutura semântica, decerto. Isso é importante para controlar produção e compreensão. Hull, 

o tempo todo, atinou para o que pôs no tópico de seu discurso. Sobre o quê? Quando e com quem? 

Quais são os temas? O jornalista não tem liberdade para falar sobre qualquer coisa, com o político 

ou o acadêmico, não é, deveras, diferente, visto que há (de)limitação sobre os temas. Uma forma de 

exercer o Poder é limitar o tópico. No discurso de Hull, por exemplo, não há menção positiva ao 

período da Ocupação da Indonésia, mas há um exagero nas proezas portuguesas, fazendo delas algo 

do Nós Timorense. Não se remete à contribuição deles (o indonésio) à educação, à construção de 
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escolas etc, pois o movimento é de negação a tudo que se referir a ELES e positivo quando se 

referir a NÓS (quadro ideológico).  

É possível que no discurso público não se fale “explicitamente” da perspectiva dos grupos 

dominantes (as elites) sobre racismo, sexismo, lusofonismo, ou seja, eles não se rotularão como tais. 

Sobre NOSSO lusofonismo não se fala NUNCA. No “nível” macrossemântico, as palavras também 

são controladas (a seleção léxica evidencia bem isto). Pode-se e se tem Controle sobre o léxico e 

também sobre as metáforas, por exemplo. Algumas são metáforas (preferidas) que enfatizem traços 

negativos dELES.  

 

DISCURSO (D) 

CONTROLE DO TEXTO (CT) + CONTROLE DO CONTEXTO (CC) 

 

 

Ao conseguir o Controle mental, indiretamente, se tem Controle sobre o Discurso, visto que 

se tratam de modelos de compreensão do Discurso. A interpretação do discurso é uma compreensão 

do modelo mental e o discurso tem uma influência muito forte sobre esse controle mental, por 

exemplo, se A defende a imigração como uma contribuição à economia ou à delinquência.  

Controlar um discurso não é só isto, é também, indiretamente, controlar mentes. Se os 

indivíduos leem episodicamente, há um efeito produzido, mas se leem diariamente, a tendência é 

generalizar seguido de naturalização e uma generalização do modelo mental negativo é um 

preconceito (sem embasamento, portanto). Sujeitos que leem certas notícias de cunho racista, 

sexista, lusofonista, tornar-se-ão cada vez mais centrados nessas ideologias. Assim, eles não 

precisarão mais da cotidianidade da carga de efeito de sentido proveniente de determinadas 
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ideologias, pois eles já têm uma base sociocognitiva racista, sexista, lusofonista... O indivíduo passa 

a ter uma ideologia sua baseada nessas exposições de outrora de forma “natural”.  

O Controle total das pessoas é, então, um controle ideológico (GRAMSCI, 2001): Uma vez 

que alguém detém o controle ideológico – que se chama hegemonia, não é preciso tentar controlar 

diariamente. As pessoas que têm um controle na Sociedade – elites (professores, políticos, 

jornalistas) estão no Controle dos modelos mentais. Se há “tendência”, considera-se mais geral e 

compartilha, criando uma atitude, logo, um preconceito. 

A seguir, um quadro de como se pode, através de uma base comum, chegar ao discurso e os 

elementos que estão implicados nesse processo. 

 

Discurso 

 

Estruturas Semânticas (Referenciais) 

 

Modelo de Contexto (Cada contexto tem um discurso diferente) “dinâmico” 

 

Modelos Mentais – memória episódica =/ biográfica 

 

(SUBJETIVOS) 

 

Ideologias 1 Ideologias 2 Ideologias 2 Ideologias 4 (tem uma base de N e V) 

 

Cognição Social 

   Normas e Valores 

 

BASE (conhecimento) 

 

Quadro 3: Da cognição social ao discurso:a partir da propositura de van Dijk 

  

O sujeito possui uma base, cujo conhecimento é compartilhado com outros similares, e 

constrói normas e valores dos grupos sociais aos quais pertence, assim como as ideologias, que pelo 

seu turno, também estão imbuídas desses valores e normas, os quais, subjetivamente são moldados, 
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a depender dos contextos e das estruturas semânticas, chegando-se, assim, ao discurso, 

propriamente dito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“/.../ há nos mares do oriente uma ilha onde, debaixo de um 

coqueiro, à beira de um arroio, estão quatro indígenas, de 

carapinha branca e tanga suja, ocupados de cócoras a respeitar 

Portugal.” 
Alfredo Margarido, em A Lusofonia e os Lusófonos: Novos Mitos Portugueses 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. 

Estudos Críticos de Discurso: Hull e discursos suplementares
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Preliminares 
  

O título do texto-base a ser analisado – Timor Leste: identidade, língua e política 

educacional (em anexo) – apresenta um recorte geográfico marcado na designação toponímica 

<<Timor-Leste>> e os dois pontos remetem aos principais focos do discurso de Geoffrey Hull. Este 

se tornou um dos textos de referência para estudiosos da linguagem, seja pela chancela da voz 

acadêmica do eminente linguista Geoffrey Hull, seu provável autor
12

, seja porque algumas de suas 

propostas vieram a ser sedimentadas em textos posteriores, à guisa da Constituição da RDTL. É 

fato, igualmente, que o Instituto Camões reconheceu a importância desse texto e o publicou no ano 

seguinte, trazendo as duas versões – original em Tétum e tradução em Português.  

O texto de Geoffrey Hull selecionado para a análise discursiva do evento comunicativo mais 

amplo oficialização da língua portuguesa no Timor Leste recebe nesta Dissertação um tratamento 

teórico-metodológico fundamentado nos Estudos Críticos do Discurso, de orientação sociocognitiva 

e interacional proposta por van Dijk, em interface com os Estudos Culturais, cujas reflexões sobre a 

cultura constituem-se na articulação de temporalidades pela sobreposição e pelo deslocamento de 

domínios da diferença cultural que emergem nos interstícios da própria ação do discurso. Desse 

modo, a enunciação da diferença cultural questiona a divisão binária de passado e presente, tradição 

e modernidade, na perspectiva da representação cultural. A construção ou invenção da tradição “não 

é necessariamente um signo fiel da memória histórica, mas uma estratégia da autoridade em termos 

do artifício do arcaico” (BHABHA, 2007, p.65). Ela opera com o tempo pedagógico – 

homogeneizante e vazio – que legitima “o mundo da verdade desprovido de subjetividade” (Ibid., p. 

275) como forma de estrutura simbólica da nação encapsulada numa sucessão de momentos 

históricos que representa uma eternidade produzida por auto-geração e a todos iguala na “metáfora 

                                                           
12

 A hipótese de “provável” autoria desse texto por Geoffrey Hull deve-se ao fato de figurar, na publicação feita pelo 

Instituto Camões, como um dos autores do texto em parceria com Benjamin de Araújo e Corte-Real. Cabral (2008, p. 

26), por exemplo, traz ambos como autores. 
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progressista da coesão social moderna – muitos como um – compartilhada por teorias orgânicas do 

holismo da cultura e da comunidade” (Ibid., p. 203).  

Foucault (2008) põe em questão as sínteses acabadas do tema da continuidade, que 

obstaculizam o emprego dos conceitos de descontinuidade, de ruptura, de limiar, como é o caso da 

noção de tradição, que “visa a dar uma importância temporal singular a um conjunto de fenômenos, 

ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (ou, pelo menos, análogos)” (FOUCAULT, 2008, p. 23), 

com isso circunscreve a dispersão histórica a esse bloco homogêneo e sucessivo de acontecimentos.  

A proposta dos Estudos Culturais de um tempo descontínuo ou performático para o 

tratamento da diferença cultural inaugura o Terceiro Espaço da enunciação, de onde emerge a 

ambivalência do processo de significação, pois desafia a “noção de identidade histórica da cultura 

como força homogeneizante, unificadora, autenticada pelo Passado originário mantido vivo na 

tradição nacional do Povo” (Op. cit., 1998, p. 67).  Esse Terceiro Espaço, concebido como “entre-

lugar”, instaura um espaço suplementar de ambivalência na cena enunciativa pela emergência de 

sentidos descontínuos, que transitam entre as polaridades binárias do dito e do não-dito, alterando 

os processos de estruturação simbólica.  

Segundo Bhabha (2007), esse espaço suplementar representa uma forma de intervenção que 

não pode ser entendida na polaridade dos opostos ou na sucessividade de ações unificadoras do 

tempo pedagógico, cronológico e homogêneo da tradição, mas na distribuição de práticas de 

duplicação e iteração que existem lado a lado, adjacentes. Dessa perspectiva teórica, os sentidos que 

transitam na descontinuidade do entre-lugar não promovem a pluralidade cultural ou 

multiculturalismo, apenas intervêm ou se insinuam no-lugar-de, funcionando, pois, como um 

acréscimo aos sentidos institucionalizados da tradição. A estes não se somam, mas podem, sim, 

alterar-lhes o cálculo ou o fluxo.  
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A suplementaridade derridiana antagoniza o poder implícito da generalização, mas não o 

nega, apenas sinaliza a possibilidade de renegociação da disposição do espaço e do tempo a partir 

dos quais a narrativa da nação deve ser recontada pela articulação de elementos antagônicos e 

contraditórios.  

Essa articulação, todavia, não se materializa no discurso fora das relações de poder entre 

grupos sociais. Na dimensão dos grupos, as ideologias se organizam como crenças socialmente 

compartilhadas, que orientam as relações de poder entre eles. Nesse sentido, o poder social pode ser 

entendido como “um tipo específico de relação entre grupos” (Van Dijk, 2000, p. 206). O controle, 

como uma das dimensões possíveis da complexa noção de poder, pode se dar pelo uso da força 

física e coercitiva ou pode assumir uma forma mais sutil e persuasiva associada à ideologia e à 

hegemonia, por meio do controle das mentes dos dominados. Com efeito, podemos conceber que o 

uso do tempo pedagógico na construção ou na manutenção do sentido de nação e de povo como um 

bloco monolítico e homogêneo é considerado uma estratégia sociocognitiva e discursiva de grupos 

representantes dos interesses de uma elite política e, às vezes, acadêmica que buscam salvaguardar 

os recursos simbólicos da nação inventados pela tradição, dentre eles a língua.   

Nas ações colonizatórias, as línguas sempre funcionaram como recursos importantes, dos 

quais se valiam os colonizadores para a tomada do poder e do controle dos povos colonizados, pois 

elas “são produto e veículo das culturas; e contato de culturas é, ipso facto, contato de línguas” 

(ELIA, 1979, p. 15). Nas situações de plurilinguismo, típicas da era colonial, são comuns as 

intervenções sobre o status das línguas. Tendo se tornado independente em 2002, o Timor-Leste é 

um país de aproximadamente um milhão e duzentos mil habitantes, no qual são faladas cerca de 

quinze línguas locais, além do tétum e do português, que figuram no artigo 13, da Constituição do 

Timor-Leste, como línguas oficiais desse país. O indonésio e o inglês, de acordo com o artigo 159, 

da mesma Constituição, são “línguas de trabalho em uso na administração pública a par das línguas 
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oficiais, enquanto tal se mostrar necessário” (TIMOR-LESTE, Constituição da República 

Democrática de Timor-Leste). A situação das línguas faladas no Timor-Leste é o retrato de um 

tempo descontínuo e performativo que intervém e se insinua nas práticas discursivas monofônicas, 

por onde se vê ecoar a voz da tradição colonial lusitana.  

Desse modo, esses grupos linguísticos minoritários, a despeito dos discursos que constroem 

a hegemonia da língua portuguesa como matriz cultural única do povo timorense, continuam a 

existir efetivamente, funcionando não como opositores à oficialidade da Língua Portuguesa, mas 

como suplementos resistentes de traços de identidade cultural que intervêm ou deveriam intervir 

nos modos de compreensão da história e das diferenças culturais e linguísticas desse povo. 

Mapa linguístico das línguas faladas no Timor-Leste 

 

Fonte: http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=TL&seq=10  
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A estratégia discursiva resultante da aplicação do tempo sequencial e homogeneizante é uma 

ordenação artificial dos fatos históricos, que exclui as ações de outros grupos minoritários na 

construção da narrativa da nação. Segundo Corrêa (2008), a construção do drama narrativo decorre 

da tessitura de forças conflituosas e antagônicas, sem a qual não há narrativa, mas o mero relato de 

acontecimentos. Para essa autora, “há graus de dramaticidade nas narrativas, desde que se considere 

a iminente ou a real ruptura da trama instituída e representada cognitivamente por scripts 

(CORRÊA, 2008, p. 99). Nesse sentido, a representação de uma nação homogeneizada pela tradição 

apresenta um baixo grau de dramaticidade pois opera apenas na polaridade dos contrários  e não na 

confluência com o entre-lugar. A narrativa da nação timorense contada pelos grupos dominantes 

constitui-se na polaridade antagônica de países que dominaram aquele território: Portugal e 

Indonésia. Os grupos minoritários que representam as demais línguas locais não figuram como 

focos matriciais da formação cultural da nação timorense. Historicamente, contudo, sobrevivem na 

adjacência das línguas de seus colonizadores.  

Postulamos que o discurso da narrativa da nação homogeneizada pode ser considerado 

abuso de poder ou dominação velada dos grupos poderosos. No texto em análise, essa 

homogeneização cumpre o objetivo de naturalizar a adoção, o uso e o ensino da Língua Portuguesa 

no Timor-Leste, como forma de ampliar os domínios da lusofonia, já que Portugal, “sofreu uma 

relativização com a perda das colônias” e busca, no período pós-colonial, “compensar-se na 

lusofonia” (NOLL, 2008, p. 39)
13

.  

O contexto situacional em que se processa o pronunciamento do linguista australiano 

Geoffrey Hull tem como locus o Congresso Nacional, em 2000, dirigido especialmente aos 

                                                           
13

 Volker Noll, em sua obra “O português brasileiro: formação e contrastes” cita as críticas de Alfredo Margarido ao 

papel desempenhado por Portugal na Comunidade dos Países Lusófonos (CPLP) na obra “A lusofonia e os lusófonos: 

novos mitos portugueses” (2000).  
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membros do Conselho Nacional da Resistência Timorense
14

 no momento histórico em que discutia-

se a oficialização da Língua Portuguesa no Timor-Leste.  

O texto qualifica-se no domínio do discurso político e formaliza-se como texto dissertativo-

argumentativo, do qual extraímos as seguintes teses: 

TESE 1 → A língua portuguesa é candidata natural à oficialidade no Timor-Leste  

TESE 2 ou ANTÍTESE → As línguas indonésia e inglesa não são candidatas naturais à oficialidade 

no Timor-Leste. 

 A organização textual das teses 1 e 2 formaliza a estrutura argumentativa do texto 

selecionado, que pode ser representado pela seguinte fórmula: X é Y, logo X não é Z (refutação 

total), na qual X = Língua Portuguesa e Y = candidata natural à oficialidade no Timor-Leste; Z = 

não candidata natural à oficialidade. Nessa modalidade argumentativa, há ausência de negociação 

de sentidos. 

Os argumentos e contra-argumentos possibilitam a construção da base de texto, por meio 

das proposições explícitas e implícitas, isto é, do dito e do não dito, de modo a procedermos à 

construção do modelo de acontecimento do evento comunicativo mais amplo - oficialização da 

língua portuguesa no Timor Leste - que envolve os processos históricos de oficialização da língua 

portuguesa no Timor-Leste.  

Objetivamos verificar se as proposições (argumentos) favoráveis à tese 1 apoiam-se no 

tempo pedagógico de construção linear da ideia de nação timorense. Buscaremos, primeiramente, 

compreender a organização das informações da base de texto, que constitui a sua macroestrutura 

semântica, cujo suporte superestrutural é a do dissertativo-argumentativo, conforme postula van 

Dijk (1983).   

                                                           
14

 O CNRT era o Conselho Nacional de Resistência Maubere (CNRM), cuja mudança na sigla tinha como propósito 

contemplar todos os grupos sociais leste-timorenses. Hoje, voltou a ser apenas um partido político e tem como líder Kay 

Rala Xanana Gusmão. Apesar disto, naquele tempo, o CNRT enquanto conselho servia de “guarda-chuva” para vários 

grupos. Caetano (2010) o dá por extinto. 
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Tecida a base de texto, faremos a análise enfatizando a seletividade lexical, atualizada nas 

proposições explícitas do texto, visto que “o estilo léxico e gramatical é um dos meios mais óbvios 

que têm os falantes para expressar explicitamente ou assinalar sutilmente suas opiniões ideológicas 

sobre acontecimentos, pessoas e participantes” (VAN DIJK, 2000, p. 339). 

Já no segundo momento, a análise será baseada no modelo de temporalidade proposto por 

Bhabha (2007) para traçarmos a narrativa da identidade cultural e idiomática no Timor-Leste, isto é, 

buscaremos entender a estrutura social ou o sistema de crenças dos grupos leste-timorenses no 

tocante ao evento de oficialização da língua portuguesa. 

Um olhar crítico sobre Timor Leste: identidade, língua e política 
educacional 
 

 Uma das proposições explícitas mostra que 80% da população de Timor-Leste votaram pela 

independência e que a manutenção da identidade cultural deu-se devido à unidade nacional, durante 

o período da ocupação indonésia, o qual durou 24 anos – de 1975 a 1999. A unidade à qual alude o 

enunciador é por ele avaliada como “admirável”. 

Construção do tempo pedagógico 

 

Macroproposição: “Há unidade nacional no Timor-Leste.” 

Microproposições: 

1. 80% da população do Timor-Leste votaram pela independência; 

2. A manutenção da identidade cultural deu-se devido à unidade nacional, durante todo o 

período da ocupação indonésia, que durou 24 anos – de 1975 a 1999; 

Quadro 4A: Construção do tempo pedagógico: “Há unidade nacional no Timor-Leste” 
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 O enunciador compreende a identidade nacional como responsável pela manutenção da 

identidade cultural do povo leste-timorense. Isso implica a supremacia da força unificadora da ideia 

de nação tratada na perspectiva do tempo pedagógico e homogêneo. O texto não aponta para a 

multiplicidade de forças que constitui as diferentes identidades dos grupos sociais no Timor-Leste. 

Desse modo, a unidade nacional, ligada à narrativa linear do tempo sequenciador de 

homogeneidades sobrepõe-se às expressões identitárias da cultura desse país, que correm à margem 

desse tempo, constituindo-se como forças suplementares nas frestas do entre-lugar. 

Entretanto, “ignorando a importância numérica e cultural dos timorenses que pertencem 

simultaneamente a vários grupos, por ascendência ou por vivência” (SCHOUTEN, 2001, p. 164), e 

levando em consideração que “o resultado da construção coletiva das identidades nacionais não 

apresenta um molde único, mas sim, segundo a expressão provocadora do sociólogo Orvar Löfgren, 

uma espécie de kit <<do-it-yourself>>: uma série de variantes da <<alma nacional>> e um conjunto 

de procedimentos necessários à sua elaboração” (THIESSE, 2000, p.18).  Podemos também levar 

em consideração o que Seixas (2005) aborda no caso timorense: “a Nação começou a tomar forma 

para uns no final do período colonial português quando uma geração de timorenses instruídos pôde 

„imaginar‟ Timor como uma nação (John Taylor, 1999), enquanto que para outros foi o primeiro 

corpo de timorenses a ser recrutado nas forças armadas portuguesas que pôde „imaginar‟ Timor 

como nação pela primeira vez, tendo a sua defecção para a Fretilin em outubro de 1975, reforçando 

essa visão (Geoffrey Gunn, 2001, p. 22) e para outros ainda só após e devido à invasão indonésia e 

pelo fato desta não ter sido capaz de „imaginar‟ Timor-Leste como parte da Indonésia (Benedect 

Anderson, 1993), é que Timor se „imaginou‟ como nação” (SEIXAS, 2005, pp. 04-05). 

A macroproposição “Há unidade nacional no Timor-Leste” é uma condensação genérica das 

microproposições do quadro 1, utilizada como   uma estratégia discursiva do enunciador para 

simular a construção de nação homogênea, evidenciando que  sua identidade tenha sido algo 
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historicamente construído sem embates e, passiva e unanimemente, aceito pelos grupos sociais de 

Timor. Em síntese, tal macroproposição em funcionamento estratégico no texto de Hull sugere a 

construção de uma identidade cultural uníssona, sem diversidades entre os grupos sociais daquele 

país. Nesse sentido, uniformiza os anseios dos grupos como congruentes ao anseio da elite 

timorense.   

 Começar a tomar forma de nação é compreender a formação de uma identidade cultural 

imaginária, inventada pelos discursos de uma elite. No caso do Timor, a elite que tinha acesso à 

educação não ultrapassava 10% dos 688.771 habitantes, em 1974, e a sua mentalidade era 

lusocêntrica. O argumento de Seixas deixa-nos entrever que a identidade nacional fora buscada 

durante o período da invasão indonésia. A Nação, de acordo com Sahid (2007, p. 16), “conceitua-se 

como conjunto homogêneo de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de sangue, idioma, 

religião, cultura e ideais”, consoante isto, não identificamos na fase final do colonialismo português 

este cenário, visto que não há possibilidade de existência do mesmo a não ser de forma imaginária. 

 Acreditamos que equiparar a um status de Estado, logo, conscientemente ideológico a um de 

cunho cultural, que sempre foi ignorado pelos colonizadores, visto que mesmo Hull comenta a 

existência da formação de duas mentalidades (alcunhadas de modelos culturais salazarista e 

suhartiano) excludentes das práticas culturais locais, é postular o contrário do que estudiosos dos 

Estudos Culturais, como por exemplo,  Stuart Hall (2002, p. 08) – que é um dos partidários da 

crença da descentralização, fragmentação e deslocamento da ideia de identidades únicas e colaborar 

com essa ideia de identidade nacional presente no discurso do enunciador. 

 Findas as considerações acerca do quadro 4A, que trouxe a macroproposição referente às 

ideias explícitas pelo enunciador a favor da tese que contribui para a construção de uma 

temporalidade pedagógica ou linear, nosso quadro seguinte traz um tratamento de proposições 

implícitas não no antagonismo da negação do que foi explicitado, mas na adjacência das vozes dos 
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membros pertencentes a grupos marginais, ou seja, na suplementaridade, inovando em relação às 

análises na Literatura, que buscam analisar traços de suplementaridade sem atinar com acuidade 

para os elementos linguísticos e às [análises] na Linguística, que buscam analisar a implicitude sem 

uma discussão em torno das relações entre os grupos sociais, principalmente, no tocante ao 

tratamento dado às ideologias e suas dimensões cognitiva, social e discursivas. 

 

Construção do tempo performativo 

 

Macroproposição: Há unidade nacional em Timor, no entanto, formada por vários grupos.  

Microproposições: 

1. Por ascendência ou por vivência, a Nação timorense é formada por vários grupos. 

(Schouten) 

2. Apenas uma elite instruída imagina o Timor como Nação, no período que antecede a 

invasão indonésia. (Taylor) 

3. Timorenses recrutados nas forças armadas portuguesas, que mais tarde se organizaram 

como Fretilin, também imaginaram Timor como Nação. (Gunn) 

4. Só após a invasão indonésia, outros [grupos] imaginaram Timor como Nação. (Anderson) 

Quadro 4B: Construção do tempo performativo: Há unidade nacional no Timor-Leste, no entanto, formada por vários 

grupos. 

 Neste quadro, são trazidas à tona as vozes dos grupos marginais que foram silenciadas pelo 

enunciador como estratégia de controle do texto, através de enunciadores que também são 

renomados estudiosos da temática abordada. Elas são partidárias da construção de um tempo 

performativo, que quebra as perspectivas da linearidade e expectativas uníssonas, pelos sentidos que 

transitam na adjacência dos sentidos legitimados pelo poder.  Não se trata de exaltação ao 

antagonismo, longe disto, visto que nosso tratamento do processo discursivo, na interface com os 
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Estudos Culturais, não busca o campo da significação pelo eixo das polaridades ou dicotomias do 

dito e do não dito, mas pela construção de sentidos que transitam iterativamente ao lado dos já 

legitimados, não constituindo, pois, a totalidade da voz hegemônica, como em Gramsci (2001), nem 

a da tradição, mas funcionando na duplicação entre sentidos legitimados e aqueles que correm ao 

largo dele, num constante movimento de insinuação na tentativa de ocupar o lugar do 

institucionalizado, mas não de a ele se somar.  

  Assim, na primeira microproposição, é trazida a voz de Schouten, que atesta a existência de 

diversos grupos sociais constitutivos do tecido social leste-timorense. Isso é bastante salutar por 

contribuir para a desconstrução da ideia de nação formada por um grupo só, porque apesar de não 

negarmos a existência da unidade nacional, esta não se constitui, conforme sugere Hull no 

QUADRO 1A, o todo desse tecido, tampouco o representa em sua totalidade. Assim, é importante 

frisar que a divisão geopolítica timorense atual não possui mais de um século, pois a ilha de Timor 

foi dividida em duas partes em 1914, através de um tratado assinado em Haia, no dia 1 de outubro 

desse ano (TAYLOR, 1998; GUNN, 1999; SANTOS, 2003). Uma das partes é a Província Nusa 

Tenggara Timur – NTT, que ficou para os holandeses, e a outra parte oriental, que hoje corresponde 

ao Timor-Leste, para os portugueses.  

 Do primeiro conteúdo proposicional para o segundo, percebemos a influência de um 

componente que ajudou a construir um desses grupos sociais, mencionados anteriormente: o 

colonizador. Assim, um fato político em Portugal, que foi a mudança política do Estado Novo de 

Salazar
15

, afetou também Timor-Leste. Taylor (1998) afirma que Salazar, em relação ao Timor-

                                                           
15

 Portugal também passou por uma experiência de governo ditatorial. Ela ocorreu em 1928, quando Salazar foi 

convidado para organizar as finanças de República Portuguesa instalada em 1910. Salazar desenvolveu uma política 

apoiada no exército e na Igreja, e tinha por princípio defender "a civilização cristã" dos males da época: comunismo, 

internacionalismo, socialismo etc. 

A organização do Estado Novo, em 1933, seguiu as tendências fascistas: defendia o corporativismo, combatia a 
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Leste, aprovou uma lei para dividir os nativos em duas categorias: cidadãos assimilados (não 

nativos) e não assimilados (nativos/indígenas). Já Margarido (2000) afirma que essa política de 

assimilação era válida também para as ex-colônias existentes no continente africano. Belo (2010), 

apoiado em Taylor (IBIDEM) e Chrystello (2009), diz que os funcionários públicos e os 

descendentes de europeus seriam dispensados dos critérios para os assimilados, que eram: ter 

riqueza suficiente para organizar e sustentar sua família, boa atitude, capacidade e habilidade de 

falar a língua portuguesa e influência na sociedade a que pertence. 

 Devido à cooperação da Igreja Católica com o Estado Novo de Antônio Salazar, a partir de 

1941, atesta Taylor, a educação passou a ser de responsabilidade daquela, nas terras colonizadas.  

Esse preâmbulo está sendo feito para que compreendamos à qual elite, que detém o poder de 

controlar o acesso de outros grupos minoritários, é feita menção. 

 Só as crianças, principalmente, descendentes dos assimilados, tiveram acesso à educação, 

cuja instrução fora a cultura, moral e história portuguesa pela missão católica, cujo processo é, nas 

palavras de Belo (2010, p. 53), “o início do surgimento de um grupo de elite timorense nos 

próximos anos de 50 e 60”, pois “não existia nenhum avanço socioeconômico do Governo 

Colonialista nessa época”. 

 Assim, à microproposição 2, baseada em Taylor, corresponde essa elite, mas há também os 

grupos mencionados nas microproposições 3 e 4, os quais, inclusive, se organizaram politicamente, 

demonstrando resistência e tomada de consciência. Dessa forma, a Fretilin foi fundada em 11 de 

setembro de 1974, como uma ressignificação da Associação Social Democrática de Timor-Leste 

(ASDT), fundada em 20 de maio, seguida da Associação Popular Democrática de Timor 

(APODETI), que se chamava Associação Integração Timor Indonésia (AITI), cuja mudança de 

sigla foi, para Gunn (1999), Aditjondro (2000), Chrystello (2000), Felgueiras e Martins (2006) e 

                                                                                                                                                                                                 

democracia e a atividade parlamentar. Fonte: http://pt.shvoong.com/law-and-politics/politics/1817340-salazarismo/ 

Acesso em 13/01/2011. 
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Belo (2010, p. 55), “para não deixar claros o objetivo e a intenção desse grupo”. Também surgiram 

a Klibur oan Timor Aswain (KOTA) e a Trabalhista, fundadas em novembro pelos filhos de alguns 

liurais
16

. Taylor também menciona a fundação do partido ADILTA (Associação Democrática para 

Integração de Timor-Leste à Austrália), cujo número mínimo de filiados não atingiu, além de não 

contar com suporte suficiente do governo australiano. 

 A UDT – União Democrática Timorense, fundada em 11 de maio, era representada pelos 

“descendentes de cidadãos assimilados com apoio da Igreja Católica, por intermédio do bispo 

português Dom José Joaquim Ribeiro (1966-1977)” e “defendia a autonomia progressiva do Timor-

Leste e a manutenção de vínculos com Portugal, ou seja, a manutenção dos direitos e privilégios no 

novo sistema” (BELO, 2010, p. 55). 

 São estas vozes que nos desvendam numa análise crítica e contribuem para que não 

tomemos como verdades absolutas o que está explícito e atualizado em língua, no texto de G. Hull. 

Elas contribuem para atestar, na adjacência, a existência de grupos sociais, que foram deixados à 

margem no discurso oficial, numa tentativa de recuperá-los à suplementaridade, que tornará 

possível alguma mudança social, desestabilizando a ordem estabelecida simbolicamente – o poder 

de quem tem o controle e pode vetar o acesso. 

No próximo quadro, outra macroproposição explícita nos faz entrever que há divergências 

relativas à futura língua oficial da nação, o que é, na opinião pessoal de Geoffrey Hull, um 

problema, cuja avaliação está na lexia <<sério>>, que denota perigo, ameaça e gravidade; logo, 

implicitamente, a questão de escolha da língua oficial envolve questões da identidade do povo leste-

timorense, a qual estaria ameaçada, visto que, ainda na opinião dele, a língua é o mais importante 

símbolo nacional. Faremos tratamento análogo ao dado nos quadros anteriores para a construção 
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 Elemento da estrutura societal timorense, que é dividida em Liurai (rei), chefe Suco (ou povoação) e Lianain de uma 

kain/Knua, “que é uma instituição localmente situada e comunitária da hierarquia timorense, que reúne todas as filhas 

solteiras e as famílias dos filhos de um mesmo casal. Uma Knua é uma instituição em que se materializa pela Uma Lulik 

(em português: Casa Sagrada) que consiste em uma casa, construída pelos seus membros e é utilizada como centro de 

todas as decisões no âmbito político, econômico, cultural e religioso”. (Belo, 2010, pp. 48 e 22). 
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tanto do tempo pedagógico quanto performativo, corroborando a eficácia, mais uma vez, do modelo 

teórico-metodológico-analítico para análise de eventos comunicativos dessa natureza. 

 

Construção do tempo pedagógico 

 

Macroproposição: “As divergências quanto à oficialidade da língua portuguesa no Timor-Leste são 

ameaçadoras da identidade nacional.” 

Microproposições: 

1. Após o referendo, estavam a surgir divergências relativas à futura língua oficial da 

nação; 

2. As divergências quanto à oficialidade da língua são um problema sério; 

3. Tais divergências problematizam o mais importante símbolo nacional: a língua; 

4. Tais divergências envolvem questões sobre a identidade nacional. 

Quadro 5A: Construção do tempo pedagógico: “As divergências quanto à oficialidade da língua portuguesa no Timor-

Leste são ameaçadoras da identidade nacional.” 

 

 A lexia “divergência” utilizada pelo enunciador revela a ressonância dos discursos de outros 

grupos linguísticos existentes no Timor, embora o sentido ao qual se prende Hull nessa lexia não se 

refere à diversidade de opiniões, mas à ameaça que elas representam no tocante à oficialização da 

língua portuguesa como candidata “natural”. Por essa razão, a microproposição 2 do quadro 2 é a 

manifestação de uma crença sobre opiniões divergentes à do enunciador, avaliadas como 

problemáticas, pelo uso das lexias “problema” e “sério”. Essa seletividade lexical é expandida na 

sequência textual, quando o enunciador assume o papel social de linguista, que lhe confere alto grau 

de legitimidade em suas considerações acerca das políticas linguística e cultural e dos aspectos 

sócio-históricos que contribuíram para a “identidade única do povo de Timor Leste”. 
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 O quadro 5B resume as expansões semânticas da avaliação negativa que o linguista assume 

sobre as divergências à oficialização da língua portuguesa no Timor-Leste:  

 

Quadro comparativo da oficialidade das línguas 

Timor-Leste Países árabes, sobretudo na África 

1. Ter uma identidade nacional. 1. Não ter uma identidade nacional. 

2. Único (ímpar) do ponto de vista 

linguístico. 

             2.1. quinze línguas indígenas (a 

maioria puramente timorense) e 

ramificação  em dialetos locais. 

2. Não são únicos (ímpares), do ponto de 

vista linguístico. 

3. Há poliglossia, mas tem identidade 

nacional ( cultural) a priori. 

3. Não há poliglossia (árabes), mas há 

identidade nacional ( cultural) forjada. 

Quadro 5B: Expansões semânticas da situação linguística no Timor e nos países árabes 

 

No quadro 5B, faz-se uma comparação da situação linguística no Timor  e nos países árabes, 

sobretudo os da África, para mostrar que, no tempo anterior à invasão indonésia, o Timor já tinha 

sua identidade nacional decorrente da longa fase colonial lusitana. Logo, o linguista defende a ideia 

da unidade nacional tendo Portugal como única matriz cultural da formação identitária da nação 

timorense, que, de certo modo, o caracteriza como um ideólogo da lusofonia na Ásia.  

Na comparação, apesar de querer diferenciar o caso timorense dos exemplos africanos, que 

tiveram colonização europeia (inglesa, francesa, portuguesa etc) não se verificam diferenças 

substanciais entre tais países, no tocante à questão da identidade nacional. Observa-se que Hull 

tenta naturalizar o conceito de identidade única do povo leste-timorense, por meio do argumento 
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segundo o qual as identidades nacionais dos países árabes foram artificiais ou forjadas e a do Timor 

natural e exclusivamente constituída pela matriz portuguesa.  

Embora reconheça que em ambos os casos haja a poliglossia, pelo fato de os países 

africanos precisarem fabricar uma identidade, no Timor, por já herdar uma, a língua (portuguesa, no 

caso) não precisaria ser imposta, visto que a partir da construção da argumentação de Hull, a língua 

portuguesa é uma candidata “natural” à língua oficial. 

 Assim, para todos os países que emergiam do colonialismo após a II Guerra Mundial, a 

procura por uma identidade era difícil, a exemplo dos países de língua árabe (monolíngues), como 

vimos e mesmo aqueles que assim como Timor são plurilíngues, o fato de abrigar diferentes línguas 

e culturas é a razão pela qual houve dificuldade de escolha da língua oficial, “devido ao receio de 

alienar grupos linguísticos minoritários”, logo, a decisão, nestes casos, foi manter a língua do 

colonizador. Apesar de buscar dizer algo diferente, é isto que Hull implicitamente propõe para o 

caso leste-timorense, afinal, as fronteiras existentes foram criadas pelos holandeses e pelos 

portugueses, a fim de atender seus interesses políticos, apenas. 

 Hull afirma que a identidade cultural-nacional se deu pelo uso do tétum-Díli (tétum praça) e 

pelo ensino (via escolar) – o português. Aquela [língua] é língua franca – comparável com o malaio, 

facilmente aprendida pelos europeus porque é uma variante do tétum mesclado com português, esta, 

por possuir lexias naquela, seria facilmente aprendida pelos timorenses por já possuir um 

conhecimento passivo.  

 Em síntese, tais exposições atestam a seriedade ou gravidade do problema da divergência de 

opiniões no Timor em relação à oficialização da língua portuguesa, pois na tessitura do tempo 

homogêneo proposto por Hull, tais divergências poderiam acarretar a perda ou o abalo da 

identidade nacional ( cultural) única do país.  
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 Contudo, na perspectiva da desconstrução do tempo pedagógico ou homogêneo, reaparecem 

performaticamente os grupos linguísticos que respondem por outros marcos de cognição social 

atinentes a outras formações culturais no Timor, constituídos basicamente por grupos que, apesar de 

utilizar o tétum-Díli, suas línguas maternas são outras: o Mambae (a língua materna mais usada em 

número de falantes), o Galole, o Makasae, o Fataluko ou o Baikeno (estas duas últimas são faladas 

em territórios onde o Tétum não se alastrou) etc, o português é usado apenas por uma elite, e o caso 

daqueles que sofreram mais fortemente a influência indonésia – toda a população. Nesse caso, o 

conteúdo semântico da palavra “divergência” não se apresenta como “problema sério”, mas como 

forças que transitam nos entre-lugares da não oficialidade das línguas faladas no Timor-Leste e 

resistem às tentativas de unificação cultural e idiomática. 

 O quadro 5C é constituído por uma macroproposição e por seis microproposições, em que se 

distribuem as preferências de cada grupo social com relação à escolha de uma língua oficial, sem 

que tal divergência constitua-se como problemática, mas conflituosa e reveladora da realidade 

linguística e histórica da narrativa da nação timorense. 
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Quadro 5C: Construção do tempo performativo: As divergências quanto à oficialidade da língua portuguesa no Timor-

Leste são resultantes dos diferentes processos históricos de construção da identidade nacional (= diferentes grupos 

linguísticos) 

 

 É suposto que a nação seja constituída por sujeitos unidos em torno de ideologias. Do 

contrário, não poderíamos fazer um contraponto produtivo entre identidade cultural e identidade 

nacional, pois ideologia não é cultura, fato que já fora apontado por Althusser em Aparelhos 

ideológicos de Estado. O Estado é o aparato legal da Nação, cujo conceito é uma invenção do 

século XIX, de acordo com Eric Hobsbawm (2002). 

 Maluf (2007) diz que o Estado aduz uma realidade não apenas jurídica, mas também 

objetiva. Já à Nação, uma realidade sociológica e subjetiva ou entidade de direito natural e 

Construção do tempo performativo 

Macroproposição: As divergências quanto à oficialidade da língua portuguesa no 

Timor-Leste são resultantes dos diferentes processos históricos de construção da 

identidade nacional (= diferentes grupos linguísticos) 

Microproposições: 

1. Grupos que representam a velha geração e defendem apenas a língua 

portuguesa como oficial; 

2. Grupos que representam a nova geração e defendem apenas o tétum 

como língua oficial; 

3. Grupos que defendem o português como língua de contato entre o Timor 

e o mundo; 

4. Grupos que defendem a oficialidade da língua inglesa; 

5. Grupos que defendem o restabelecimento da língua indonésia; 

6. Grupos que defendem a abolição do indonésio. 
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histórico, definida anteriormente por Sahid, neste capítulo, como um dos princípios do direito 

internacional, deveria corresponder um Estado. 

 Para Renan, 

Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que para 

dizer a verdade não formam mais que constituem essa alma, este 

princípio espiritual. /.../ Uma é a possessão em comum de um rico 

legado de lembranças; outra é o consentimento atual, o desejo de 

viver juntos, a vontade de continuar a fazer a herança que receberam 

esses indivíduos... /.../ ter glórias comuns no passado, uma vontade 

comum no presente, ter feito grandes coisas juntos, de querer fazer 

ainda, aí está a condição essencial para ser um povo. /.../ Uma grande 

agregação de homens, sã de espírito e quente de coração, cria uma 

consciência moral que se chama uma nação. (RENAN, 1882, pp. 15-

20) 

 

 Maluf aproveita as palavras de Ernest Renan – para quem há na nacionalidade um lado 

sentimental e uma relação entre passado e presente na constituição de uma Nação – e o cita em 

francês no seu trabalho, para corroborar a preponderância da subjetividade em torno da noção de 

Nação, entendida como Estado-Nação, por Chauí (2007, p. 14). 

Ela diz que antes da invenção de Nação como algo político, ou Estado-nação, os termos 

políticos empregados eram povo e pátria. Chauí (2007, p. 17) afirma que veio dos economistas 

alemães a ideia do princípio da nacionalidade (território extenso e população numerosa), pois um 

Estado pequeno e pouco populoso não poderia „promover à perfeição os vários ramos da produção‟. 

Disto, decorreu que:  

  

As línguas são formações históricas, que indicam poucas coisas sobre 

o sangue daqueles que as falam, e que, em todo caso, não poderiam 

encadear a liberdade humana quando se trata de determinar a família 

com a qual nos unimos pela vida e pela morte. (RENAN, 1882, p. 15) 

 

Castells (1999) distingue identidade legitimadora, cuja origem está ligada às instituições 

dominantes; e identidade de resistência, gerada por atores sociais que estão em posições 
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desvalorizadas ou discriminadas, produzida por atores sociais que partem dos materiais culturais a 

que têm acesso, para redefinir sua posição na sociedade. 

Em relação à afirmação de Hull sobre o mais importante símbolo da identidade nacional, 

contra-argumentamos que: 

Não existe verdadeiramente uma língua que possa ter valor de 

símbolo nacional. São os intelectuais marcados pela filosofia 

das Luzes e pelo pensamento de Herder que empreendem a 

construção de línguas de vocação identitária (THIESSE, 2000, 

p. 106). 

 

 Os grupos, embora sinalizem uma performatividade, são reduzidos aos adjetivos 

“reveladores das tensões internas da sociedade colonial” (MARGARIDO, 2000, p. 72) loromono e 

lorosa´e ou kaladi e firaku, criados pelo colonizador para desestabilizar os locais, enfraquecendo-

os
17

. Tanto que, embora o Mambae seja a língua mais falada em número de utentes, foi o Tétum 

Díli, que foi oficializado, até porque a população Mambae se sente mais Maubere
18

 ou kaladi e 

loromono. O grupo que mais se identifica com essa designação é aquele da primeira 

microproposição do quadro 5C– possuidor da identidade legitimadora – e os outros [grupos] 

funcionam como vozes dissonantes, que ecoam, existem – o Hull não as negam, mas as ignora e as 

trata como divergentes e agentes de uma problemática ou ameaça à “integridade” da identidade 

nacional – os possuidores de identidades de resistência, propriamente ditas.  

 Na tentativa de manter seu posicionamento sobre a candidatura natural do português à língua 

oficial, Hull particulariza um momento específico – a Ocupação indonésia e os anos de domínio 

explícito – para a construção de uma crença relativa à comunhão cultural entre portugueses e 

timorenses, ao contrário das ideologias indonésias, que foram impostas coercitivamente. Nesses 

termos, podemos afirmar que essa ação do enunciador funciona como estratégia de Controle, pois o 

movimento é de negação a tudo que se refira a ELES (os indonésios), os Outros; e positivo, quando 

                                                           
17

 Em Ruanda, por exemplo, foram criadas as categorias hutu e tutsi; já em Angola, ambaquistas e calcinhas etc. 
18

 Não é à toa que o CNRT deixou de ser o CNRM. O T, que à época significava Timorense, mudou para substituir 

Maubere. 
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se refere a NÓS, os portugueses, com os quais pretende que os timorenses se confundam. A título 

de ilustração, apresentamos o depoimento de uma timorense, ao ser indagada como aprendeu a 

língua portuguesa: 

 

Eu fui escolarizada só em Português, até porque na altura era a única língua de 
escolarização; você próprio tem essa experiência. As outras línguas 
estrangeiras eram também ensinadas de acordo com os programas em vigor. 
Nasci portuguesa e mantive até hoje esta nacionalidade, mesmo no período da 
ocupação indonésia em que, para circular livremente, foi-me passado um 
cartão de nacionalidade indonésia com a validade de 5 anos, até 1999. Em 
2001 apresentei o meu antigo bilhete de identidade antigo que estava bem 
conservado e recebi este novo. (Fala de timorense, em 19 de junho de 2009, 
por email, em correspondência com o autor; grifos nossos) 

 

 A enunciadora em questão assume uma identidade legitimadora e representa o grupo social 

cuja crença gira em torno de uma ideologia lusofonista, visto que nem timorense se considera e se 

contradiz duplamente ao tentar dar um status de cultura pleno: 1) a algo que lhe é exterior – língua 

estrangeira, em suas palavras; e 2) ao comparar-se com o caso brasileiro, considerado milagre
19

, por 

Alfredo Margarido (2000, p. 56), pois o autor desse estudo aprendeu a língua portuguesa como 

língua materna, entretanto, com marcos de cognição bastante diferenciados de um português 

europeu, que o impedem, inclusive, de se autodenominar português, como faz essa timorense – 

representante da elite (microproposição 1 do quadro  5C). Este é um indício contundente de não 

negarmos a temporalidade pedagógica: ela, de fato, existe, mas hegemoniza o que não é passível de 

homogeneizar. A pedagogicidade repete os pressupostos de uma linearidade e torna qualquer 

mudança social desnecessária, visto que o véu da naturalidade encobre as faces de quem é partícipe 

das ideologias lusofonistas. 

                                                           
19

 Pelo fato de ser um país territorialmente grande, onde a língua portuguesa, de fato, foi disseminada, apesar de os 

portugueses serem em número reduzido, mas onde “houve uma injeção constante de portugueses que foram apagando 

as línguas indígenas...” (MARGARIDO, 2000,  p. 56). É o segundo lugar da CPLP no qual a grande maioria da 

população aprende português como primeira língua. Portugal, obviamente, é o primeiro, mas não o dono da língua, pois 

a língua pertence àqueles que a usam. 
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 O quadro 6 sintetiza as ações, avaliadas por Hull como aterrorizantes e opressoras, portanto, 

coercitivas, dos indonésios em relação aos timorenses. 

 

Ações dos invasores indonésios no Timor-Leste 

Macroproposição: Há um modelo coercitivo de colonização indonésia, no Timor-Leste. 

Microproposições: 

1. A ideologia nacionalista dos indonésios proibiu o ensino do Português;  

2. A ideologia nacionalista dos indonésios substituiu-o pelo ensino do Indonésio; 

3. Essa ideologia instaurou o ensino da história e da cultura indonésias; 

4. Essa ideologia visava à eliminação da história e da cultura leste-timorense. 

Quadro 6: Síntese das ações dos invasores indonésios no Timor-Leste 

O período da ocupação indonésia (1975-1999), segundo Hull, é responsável pela maior 

tentativa de apagar as raízes, que estavam estabelecidas, pelo colonizador português e instaura uma 

mentalidade indonésia advinda do <<modelo de colonização suhartiano>>, sem negar, contudo, que 

houve um <<modelo de colonização salazarista>>, como se este não fosse, também, uma forma 

sutil de dominação. 

A imposição linguística, histórica e cultural da Indonésia em Timor-Leste, anexando essa 

faixa de terra como sua 27ª Província com sede em Kupang, teve por Controle e Acesso o sistema 

de ensino, cujo Contrapoder se deu pelos militantes da FRETILIN, em sua maioria estudantes que 

resistiram às práticas de aculturação indonésias e, em havendo resistência, há discordância. 

Implicitamente, temos o seguinte: A língua é o veículo difusor de história e cultura. 

Se a língua portuguesa foi proibida, a difusão de ideologias lusófonas e aspectos culturais 

portugueses, também. Contudo, o enunciador equipara a história e a cultura portuguesas à leste-
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timorense, dessa forma, o povo timorense tem, portanto, suas raízes históricas e culturais apenas em 

Portugal, de acordo com ele, o que é, no mínimo, questionável. 

 O tempo cronológico pós-invasão/ocupação indonésia, devido aos efeitos de dizimação e 

devastação, é de 1999 em diante, período em que o brasileiro Sérgio Vieira de Melo, sob os 

auspícios do Governo do Brasil e da Organização das Nações Unidas, comandou as estratégias de 

paz em Timor-Leste, que se estendem até os dias atuais. 

 Há uma consequência advinda desse tempo, de acordo com Hull, que é uma <<clivagem>> 

entre a velha geração – “educada” no tempo colonial português e a nova geração – educada no 

tempo neocolonial indonésio. 

 No trecho seguinte, Hull reforça sua crítica ao modelo de colonização indonésia, com o 

relato sobre a tentativa de transplantação do modelo de colonização holandesa no Timor para 

reforçar a ideia de que o modelo de colonização portuguesa não se caracterizou pela coerção. 

 O quadro 7 traz os principais aspectos dos modelos de colonialismo holandês e português 

apresentados por Hull no eixo das oposições linguísticas:  

Quadro comparativo da colonização na Indonésia com a colonização no Timor-Leste 

Holandês (Cia. das Índias Orientais) Português 

Exclusão dos indígenas e pouco interesse 

na mistura  

Inclusão dos indígenas e interesse na mistura 

Ausência de projeto religioso – calvinismo Presença de projeto religioso – catolicismo 

Não-imposição do holandês Imposição do português 

Filomalaios (aparentemtente) Filoportugueses (realmente) 

Estratégias dos holandeses para marcar sua 

superioridade racial. 

Estratégia dos portugueses para assimilar. 

Quadro 7: Quadro comparativo da colonização na Indonésia com a colonização no Timor-Leste 
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Inicialmente, destacamos que, do ponto de vista linguístico, o trabalho no eixo das 

polaridades parece favorecer, nesse caso, a construção de um tempo homogêneo, visto que Hull 

utiliza-se desse eixo para (re)criá-lo. 

Temos de convir que a construção do bahasa indonésia buscou contemplar os diversos 

grupos sociais que formam o grande arquipélago que é a Indonésia. A transplantação do modelo 

colonizador holandês no Timor-Leste não desvalorizou, contudo, o tétum praça. 

O modelo cultural português  modelo cultural salazarista teve como saldo negativo a não 

valorização do tétum nem dos outros vernáculos e a ignorância da história e da cultura timorense, 

cujo ponto de confluência com qualquer modelo de colonização é este: levar as comunidades a 

compreender e interpretar o mundo e o seu próprio país através do prisma do colonizador  p.2, §2, do 

texto em análise. 

Outro assunto discutido pelo autor do texto trata do lugar das línguas indonésia e inglesa no 

território leste-timorense. No quadro 8, sintetizamos a categorização das línguas usadas em Timor, 

proposta por Hull, como verdadeiramente nacionais ou estrangeiras, com o intuito de classificar o 

indonésio e o inglês como externos à historicidade do país, tendo em vista corroborar sua antítese 

de não candidatos naturais à oficialidade. 

 

Quadro de classificação das línguas no Timor, por Hull (2000) 

Línguas verdadeiramente nacionais Línguas estrangeiras 

Tétum 

14 vernáculos 

Variedade Timorense de Português 

Indonésio 

Inglês 

Quadro 8: Classificação das línguas no Timor, por Hull (2000) 
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Na opinião de Hull, o inglês está relacionado a uma hegemonia econômica e a língua 

indonésia ao apagamento da tradição do povo leste-timorense. Ele, inclusive, prevê que a nação se 

tornará amnésica, caso opte pela manutenção do indonésio. Ainda em relação à língua inglesa, as 

expressões são: “mesmíssima fórmula cultural ontem imposta por Jacarta na 'vigésima sétima 

província' (p.3, §3)”, “língua estrangeira (p.5, §1)”, “ameaça que o inglês pode representar para a 

integridade cultural de Timor Leste (p.5, §5)”, “erro (p.5, §7)”, “língua assassina (p.5, §8)”, “caráter 

linguicida do idioma de Shakespeare (p.6, §1)”, “decisiva e injusta vantagem em relação às outras 

línguas que são veículos de culturas tecnologicamente menos sofisticadas (p.6, §1)”, “prestígio da 

língua inglesa é responsável pela arrogância (p.6, §2)”, “vítimas da língua inglesa (p.6, §4)”.  

Ativa-se, assim, o script de crime, o homicídio, onde há o criminoso e a vítima, sendo a 

avaliação extremamente negativa. Compreendem-se dois agentes: o criminoso – a língua inglesa e a 

vítima – aquele que a adotar, no caso, o povo timorense. No entanto, atualmente, apesar de não ter se 

tornado oficial, e sim língua de trabalho, ao lado do indonésio, é mais comum ouvir-se uma conversação 

em língua inglesa (publicidade, negociações etc) do que em português, muito provavelmente pela 

proximidade com a Austrália, pelo fato de mundialização do inglês e pela presença não só de 

australianos, mas também de neozelandeses e pelo fato de as Nações Unidas terem o inglês como língua 

oficial e não o português. 

 Para o enunciador, o lugar da língua portuguesa no Timor é central e inquestionável, devido 

à relação com o passado, que estaria nas representações culturais dos timorenses, entretanto, apesar 

de terem se declarado cristãos católicos, sendo também animistas, quais práticas culturais 

timorenses se assemelham às portuguesas? 

 No quadro 9, a presença de algumas relações entre o português e o inglês atesta o papel 

inquestionável do português, segundo Hull, em relação ao inglês, na correlação com o tétum, cuja 

quantidade de argumentos é vantajosa para o português, na formação de opinião e julgamento: 
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Quadro das relações entre o português e o inglês 

PORTUGUÊS INGLÊS 

1. imediata vantagem para o tétum e 

para outros vernáculos; 

2. prestígio menor do que tem o 

inglês; 

3.  a língua portuguesa tem-se 

mostrado mais capaz de se 

harmonizar com as línguas 

indígenas que o inglês; 

4.  o português tem também a 

vantagem de que o tétum (língua 

franca) não seja formalmente muito 

afastado do português na sua 

pronúncia, gramática e 

vocabulário; 

5.  o português não é um idioma 

demasiado difícil para os 

timorenses pois estes já possuem 

um relativo conhecimento passivo 

do português devido ao facto de 

que já falam o tétum-Dili; 

6.  fonte tradicional para a ampliação 

e a renovação do léxico (p.7); 

1. o mesmo já não se poderia dizer da 

relação entre o tétum e o inglês. 

Mesmo quando os timorenses (que 

pelo facto de serem poliglotas são 

naturalmente bons linguistas) 

aprendem a falar fluentemente em 

inglês, a qualidade do seu inglês-

sobretudo em relação à pronúncia e 

à gramática-tende a ser 

notavelmente inferior em relação 

ao seu português. 
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7.  o português em si é um idioma de 

importante relevo no mundo 

moderno (p.7, §1); 

8.  na esfera económica, o português 

também deve ser visto como uma 

porta de abertura (p.7, §3). 

 

Quadro 9: Avaliação de G. Hull das relações entre o português e o inglês 

  

 Margarido (2000, p. 86), com quem concordamos amplamente, adverte o seguinte: 

“Verifica-se facilmente que a „língua‟ não constitui passaporte suficiente, quaisquer que sejam as 

suas qualidades e as suas tradições históricas”.  

 Embora o modelo de colonização indonésio tenha sido, avaliativamente, considerado pelo 

grupo disseminador das ideologias lusofonistas bastante negativo, a política linguística indonésia 

não só foi reconhecida por Hull como favorável ao tétum, assim como é interessante por tratar-se de 

um cenário multilíngue com um idioma que não ficou circunscrito aos empréstimos linguísticos da 

língua do colonizador, por “melhor” que ele tenha sido. 

 As questões relacionadas à pronúncia, tanto do inglês, quanto do português, são 

improcedentes para um especialista em linguística, visto que, se for pela competência fonética, o 

ideal seria uma língua tipologicamente próxima, como o é o indonésio e teorias da aquisição de 

língua revelam que, quanto mais na tenra idade uma pessoa principia nos estudos de uma segunda 

língua, o indivíduo terá o desempenho similar ao de um nativo dessa língua. 

 O enunciador finda seu evento comunicativo com um programa linguístico ou política 

educacional, como ele mesmo o chama, o qual viu ser executado e, geralmente, ser comentado em 
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várias obras que o sucederam, chegando a afirmarmos (FREIRE, 2009), de discurso fundador da 

oficialização da língua portuguesa no Timor-Leste. 

A língua indonésia não deve ter status oficial, na opinião do enunciador, pois seu impacto na 

sociedade timorense é <<recente>> e <<superficial>>, mas dada a proximidade com a vizinha 

Indonésia e as relações mercadológicas, deve-se reconhecer o valor dos jovens malaiófonos. 

A despeito disso, os partícipes do grupo social da quinta microproposição do quadro 2C 

decerto hão de concordar com a proposição explícita de Hull, a qual atesta a existência de um medo 

generalizado que os jovens educados nas escolas indonésias não sejam capazes de competir no meio 

social com outros timorenses que dominam bem o português. 

Esta proposição (reação negativa ao português) seria uma crença de fora de Timor e, 

segundo Hull, << perfeitamente compreensível>>, apesar de ser um problema bastante <<sério>>. 

Contudo, essa crença não é só de fora de Timor, como atesta a notícia da Lusa (Português pode 

estar ameaçado em Timor, de setembro de 2007 – em anexo), que traz inúmeras falas do Ministro 

da Educação, João Câncio. Numa dessas falas, afirma o seguinte: "O português é uma língua oficial, 

mas não é uma língua falada em casa nas famílias". Logo, o suposto “medo generalizado” tem 

alguma razão para existir. 

De acordo a proposta do enunciador, “Toda a documentação escrita moderna em português 

deve ser traduzida em tétum para ser acessível a todos” (p. 8, §1) e com a ajuda de Portugal e outros 

países lusófonos, o governo de Timor-Leste deveria “criar cursos de recuperação de português para 

todos os adultos que tenham já completado a sua escolaridade” (p. 8, §2) e a recomendação 

expressa é “que o novo governo consiga arranjar fundos adequados para a publicação rápida de 

dicionários, modernos e de fácil uso, de tétum-português e de português-tétum, e que estes sejam 

distribuídos gratuitamente por toda a camada juvenil que deles venha a necessitar” (p 8, §2). 
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Outra recomendação é que todos os indivíduos que venham como professores fizessem o 

esforço para aprender o tétum (p.8, §3), pois esta seria uma língua nacional usada pela maioria dos 

timorenses no dia-a-dia. Dados requisitados à colega Catharina W. van-Kliken, diretora de um 

instituto que oferece a língua tétum para estrangeiros, em 26 de janeiro deste ano, por email, 

demonstram que de mais de 800 participantes, cerca de 5, o que representa exatamente 0,5% do 

total, procuraram aprender o tétum, neste importante estabelecimento de ensino. 

Para o enunciador, a língua portuguesa se naturalizou como uma das línguas 

“verdadeiramente” de Timor a despeito do indonésio e do inglês, que teriam se tornado segundas 

línguas. Não só há o equívoco no uso da terminologia “segunda língua” como vimos no primeiro 

capítulo, quanto as vias de naturalização serem bastante criticadas.  

Hull diz que é de seu desejo que o governo de Timor venha a implementar todas as medidas 

anteriormente mencionadas e as alcunha de <<programa de reaprendizagem>> sem qualquer 

<<agenda neocolonialista>>.  

Acrescenta que “ao tétum deverá ser dada prioridade em todas as esferas da vida nacional e 

será preciso limitar o emprego do português e das duas outras segundas línguas a áreas onde o 

tétum não possa ser utilizado” (p. 8, §6, grifos nossos) e “o governo deve dar um importante apoio à 

língua nacional em todos os domínios e encorajar activamente todos os cidadãos para que a utilizem 

com confiança” (p.8,§7). Para que isso aconteça, algumas medidas devem ser tomadas:  

 Patrocinar o desenvolvimento do tétum; 

 Acarinhar e incentivar os escritores em tétum; 

 Estabelecer uma editora nacional; 

 Criar uma fundação nacional; 

 Regulamentar e controlar o uso do português por todo o país; 

 Criar uma política linguística adequada à proteção da identidade nacional; 
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 Introduzir legislação para a promoção de (outrora fracas) línguas nacionais, como por 

exemplo a Eslováquia; 

 Obrigar todas as companhias estrangeiras a pôr etiquetas, em todos os seus produtos, em 

tétum e em português; 

 Exigir a tradução de toda a documentação comercial em Timor Leste, e proibir a 

publicidade pública em inglês; 

 Tornar obrigatório o uso da legendagem em tétum, em todos os programas de televisão e 

de cinema que não sejam em português; 

 Garantir a tutela de todos os vernáculos de Timor Leste além do tétum oficial; na 

Constituição nacional; 

 Evitar a todo o custo uma política que ignore, ou pior ainda, que reprima a diversidade 

linguística, como fazem tipicamente os governos fascistas influenciados pela filosofia 

jacobina saída da Revolução Francesa; 

 Reconhecer com orgulho que a diversidade linguística de Timor Leste, longe de ser um 

factor de desunião, é um tesouro nacional que merece ser cultivado, bem como uma 

poderosa fonte de recursos humanos que vale a pena cultivar; 

 Dar estatuto especial a dois vernáculos de regiões onde o tétum não é universalmente 

falado: baiqueno e fataluco; 

 Reproduzir os mesmos recursos, a longo prazo, para todas as demais línguas e dialetos; 

 Produzir dicionários, gramáticas e livros de leituras para cada vernáculo, que deverão ser 

ensinados nas escolas; 

 Incluir algumas lições de leitura e de escrita em tétum no contexto do programa 

português, como medida provisória; 
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 Utilizar os vernáculos desde a primeira classe, mas desde a terceira classe o tétum 

deveria tornar-se o principal veículo de leitura e de escrita, e de ensino geral; 

 Lecionar, nos anos posteriores ao ensino primário, em tétum, quando os textos escolares 

se encontrem disponíveis, a maioria das matérias: gramática, história, geografia, 

matemática, ciências naturais, doutrina cristã; 

 Introduzir o ensino do português na terceira série, ensinando-o pelo seu próprio meio, 

não através do tétum; 

 Lecionar todas as disciplinas na escola secundária em português, exceto a gramática 

tétum e a literatura tétum; 

 Introduzir o inglês e o indonésio como matérias obrigatórias no primeiro ano do ciclo 

secundário; 

 Usar o português e o inglês no meio universitário; 

 Criar um departamento de tétum e um instituto de linguística timorense para promover 

os estudos e as pesquisas científicas nestes campos.  

Na p.8, §1, Hull assevera que alguém afirmou que o tétum é um dialeto primitivo e sem 

função, incapaz de estar ao mesmo nível que o português e outras línguas modernas. De fato, uma 

das tarefas dos linguistas ainda é colaborar para dissipar o preconceito e a ignorância existentes em 

relação às línguas faladas, principalmente as de minorias étnicas e as ágrafas, baseado nos 

pressupostos esboçados no primeiro capítulo. 

O programa linguístico de Hull admite existir espaço para todas as línguas que fazem parte 

da cultura de Timor Leste e se diz inclusivo, cuja metáfora do “único remédio contra tendências 

políticas culturalmente contraproducentes que pretendem excluir uma ou outra língua” seria o que 

lhe parece verdadeiramente importante como estabelecimento de prioridades justas, baseadas em 

fatos culturais, cujo compromisso com o futuro não deixa de lado o passado. O objetivo do autor, no 
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texto, ao elaborar esse programa, é não só de reforçar a tese de candidato natural do português à 

língua oficial, cuja 

soma destas circunstâncias nos obrigue a repensar o estatuto 

da língua, sobretudo quando verificamos que ela pode servir 

não só para assegurar a criação mas, mais polemicamente, para 

organizar e conservar a violência da relação de dominação. 

(MARGARIDO, 2000, p. 76) 
 

Assim como propõe bastante sem explicitar com clareza os meios para tornar viáveis as suas 

propostas, colocando-se abertamente a favor das ideologias lusofonistas, que a todo o momento 

iteram “o recurso à língua portuguesa como o elemento central da alienação destinada a manter o 

escravo no seu lugar de sempre (IBIDEM, p. 76-77).  

É importante ressaltar que, o texto magnificente do país – a Constituição, posterior ao 

discurso de Hull, absorveu as ideologias – no tocante a um programa linguístico calcado em um 

tempo pedagógico ou linear, que, necessariamente, não representa todos os grupos sociais 

timorenses, visto que não prevê uma política de língua, propriamente dita. Por exemplo, em relação 

à inserção de termos existentes nas línguas nacionais na equipagem do tétum, continua-se impondo 

que seja o português a fonte de sua renovação lexical, apenas a garantia dos vernáculos em um 

documento não garantirá a sua subsistência e não prevê a formação de recursos humanos em 

descrição de línguas e planejamento de corpus, pois, como visto a seguir, nem o português e nem 

mesmo o tétum são as línguas funcionais mais utilizadas pela sociedade timorense e um programa 

bilíngue português-língua materna numa perspectiva de ensino-aprendizagem de português como 

segunda língua é não só viável, como garantiria a construção de conceitos com aportes na língua 

materna da criança, do jovem ou do adulto (português-indonésio para estes dois últimos 

segmentos). 

Hull (2000, p. 01) diz que “as pessoas que tinham ido à escola também falavam o 

português”, ao referir-se ao tempo enunciativo pedagógico ou do enquanto-isso (podemos, ao final 
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da análise, garantir que todos os argumentos dele são em torno dessa temporalidade), visto que o 

uso do português durante o tempo da ocupação indonésia foi proibido, levando-o a silenciar essa 

época em seu discurso.  

As narrativas sobre esta época necessariamente não dizem o contrário, mas atestam para o 

fato de pouquíssimas pessoas terem tido instrução formal na época do regime português. À guisa de 

exemplificação, no início de agosto de 2007, o autor realizou uma pesquisa etnográfica junto aos 

timorenses que, um semestre depois, aterrissaram no Brasil a fim de realizar seus estudos em nível 

de mestrado. Restar-nos-ia saber quantos timorenses trabalhavam, por Distrito, para o Governo 

Português, mas não é um foco importante para esta pesquisa. Nessa amostra qualitativa, temos 

apenas indivíduos de dois Distritos: Díli e Baucau – únicos centros urbanos, inclusive, que são 

considerados cidades, em Timor-Leste. 

 

Mapa geopolítico do Timor-Leste 

 

 

01 F Díli  mambae, tétun e português (bilinguismo ativo) 

   Mambae, tétum, português (bilinguismo passivo) 
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“Ele [o pai] aprendeu o português com os militares portugueses 

porque trabalhava com eles e ensinou-nos em casa”. 

L1: Tétum. 

 

02 M Aileu  Mambae, antigamente. Atualmente, falam Tétum e  

XX-04-1962 Mambae. 

“Comecei a estudar a língua portuguesa desde o tempo do 

Governo Português, isto é, desde o ano de 1969 até 1975. Após 

isto, ia para o mato, onde não freqüentava na escola durante 5 

anos. Descia do mato quase para o Ano 80. Recomecia aprender 

português no Seminário até 1987.” 

“Aprendir português na escola como primeira língua. Falava 

mambae em casa e atualmente falo tétum em casa”. 

 

03 M Ermera  Tétum e Mambae. 

XX-06-1967 “A minha relação com a língua português começou no ano 2000, 

quando os professores ou professoras de Portugal começaram 

abrir curso de Língua Português em Timor Leste”. 

“A primeira língua que eu aprendi é língua tetum e depois língua 

malaio, língua português e também aprendi um pouco língua 

Inglês”. 

 

04 M Bobonaro Bunak, Kemak e Tétum, de vez em quando falam-se  

    Tokodede 
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XX-09-1964 “A minha ligação com a língua português é suficiente porque 

geralmente Timor Leste haveram três tempos de mudanças como 

tempo portuguis, tempo Indonesia e tempo independência. Por 

isso apresento que ligação com a língua português é suficiente, 

mas tenho vontade para estudar ou aprender mais para realizar o 

curso de Mestrado na área X”. 

 “A língua que eu aprendi pela primeira vez é a língua bunak, 

kemak, tetun e português mais so quatro anos antes de invasão da 

Indonesia”. 

 

05 M Baucau Macassae 

  XX-08-1969 “A minha relação com a Língua Portuguesa é:  

Frequentei o curso de LP Nível 1 em 2003, o Nível 2 em 2004 e 

Nível Preparação para o Bacharelado em 2005 e Nível 1º ano para 

o Bacharelado em 2006.” 

“A primeira língua que eu aprendi é Língua Materna (ou 

Macassae)”. 

 

06 F Baucau Makasae, Wiamo´a, Galole, Tetum e Português. 

“Língua portuguesa é a língua que ouvi falar aos 6 anos de idade. 

Aos 7 anos, entrei na Instrução Primária, ministrada em língua 

portuguesa, de até então a língua oficial e de Instrução. Considero-

a como língua de amizade pelo que as pessoas que a falam são 

lindas e atraentes, pois desconhecem ódio e vingança”. 
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07 M Baucau Makassae, Tétum e Português. 

“O meu pai fala bem língua portuguesa porque ele era funcionário 

público naquele tempo”. 

“A primeira língua que eu aprendi era a minha língua materna que 

é MAKASSAE, porém aprendi também língua Tetun, português, 

englês, Indonesio e um pouco de idioma espanhola”. 

“Fui contactado com a língua portuguesa no ano de 1974, passei 

na primeira classe do curso primária. Na casa aprendia a falar esta 

língua com o meu pai que era falante desta língua porque ele foi 

funcionário público. Parei falar a língua no tempo da ocupação 

Indonesio, continuo aperfeiçoar em 2000 após a independência.” 

 

08 M Manatuto Ida-té e Tétum. 

XX-05-1964 “A minha relação a Lingua Portuguesa somos amigo com a Lingua 

Português Timor Leste como pais utilisa CPLP”. 

09 M Ermera  Tétum 

1965 “Os meus pais falavam o Tetun de nascença, mas depois vieram a 

ser também falantes da língua portuguesa porque 
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 Imagem 2: Soibada, centro de Timor-Leste: igreja e seminário. Foto de Rui Ramos, 

de 2008. 

concluíram a 4ª classe no Colégio das Madres (masculino e 

feminino) de Soibada, no distrito de Manatuto.” 

“A primeira língua que aprendi é o Tetum, embora a língua nativa 

da minha região é o Mambae (ágrafa). Já na escola, a primeira 

língua que aprendi é o português. Na escola, até nos era privado a 

falar o Tetum”. 

“A língua portuguesa para mim, é uma riqueza. Iniciei a 

aprendizagem do português quando tinha 6 anos. Concluí o 11º 

Ano (antigo 6º dos liceus) em Dili, junto aos padres numa escola 

católica, menos durante o regime Indonésio. Era uma escola 

proibida mas, fui estudando o português com todo o gosto nesta 

escola. É o Externato de São José. 

 

10 M Ainaro  Mambae 

XX-07-1960 “Desde a minha infansia andei na escola Primária Católica 

aprendendo a língua portuguesa. Andei na escola primária 4 anos, 

no ensino pré-secundário 2 anos e três anos no Liceu. Agora 

gostava de falar a língua portuguesa como língua de instrução e 

tenho relações com colega portuguesa na Universidade 

Portuguesa.” 

 

11 M Bobonaro Kemak e Tétum. 
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XX-12-1965 “A línguas que falam meu pai e minha mãe é Kemak e Tetum. 

Kemak é uma língua mãe, portanto todos os meus irmãos falamos 

língua Kemak.” 

“Tetum é uma língua oficial e língua do trabalho que eles ujam 

para pazem uma comunicação com outros colegas que falam outro 

língua.” 

“A minha relação com a língua português Lingua porutugês é a 

língua oficial de Timor-Leste – que consagra na constituição 

Republica Democratica de Timor-Leste. Por isso língua portugues 

é uma língua importante para este pais e também para ajuda 

minha curso que neste momento vou planear para continuar 

mastrado no Brazil.” 

 

12 M Bobonaro Tétum térik, Bekais e Kemak. 

XX-04-1965 “A primeira língua que aprendo é língua tétum térik e 

língua bekais.” 

 “A minha relação com a língua portuguêsa é muito 

importante porque a língua portuguêsa como a língua 

oficial de Timor-Leste. 

 Relação com a minha profissão como docente da 

Universidade, queria aprofunda mais o meu conhecimento 

da língua portuguêsa. 



4. Estudos Críticos de Discurso: Hull e discursos suplementares 129 
 

 Por outro lado Timor-Leste como membro da CPLP, tem 

uma relação muito importante e língua portuguêsa como 

língua da CPLP para estabelecher relações internacionais.” 

 

Temos, acima, doze narrativas, cujo gênero é assinalado (M-masculino, F-feminino); a data 

de nascimento é, não raramente, mencionada, apesar de todos terem nascido no tempo em que 

Timor-Leste ainda era uma colônia portuguesa – uma das características dos atores sociais que 

fazem parte da elite – capaz de resistir, usando a língua portuguesa, quem outrora trabalhou para 

Portugal; suas línguas maternas ou primeiras línguas (afinal, esse aprendizado é concomitante na 

maioria das vezes) e a localização geopolítica, por Distrito, deste modo, temos o local de 

nascimento deles e, na primeira linha, as línguas de seus pais seguidos de comentários acerca de 

suas relações com línguas, de uma forma geral, e com a língua portuguesa, mais especificamente. A 

seletividade no uso dos advérbios (que funcionam como dêiticos) é bastante relevante e salutar, pois 

eles demarcam temporalidades e lugares e todos convergiram para um aprendizado formal da língua 

portuguesa.  

Essas narrativas desses atores sociais representam a maioria dos Distritos, visto que nem 

sabemos se naquela altura a estrutura geopolítica do país é a atual, pois só se sabe quando o 

território foi dividido entre a faixa de terra que hoje corresponde à Indonésia e a outra que 

corresponde ao Timor-Leste. Pressupomos ter se formado em Díli uma elite que, advinda de várias 

partes do país, trouxe consigo lembranças da língua portuguesa aprendida pela via de ensino formal 

e reforçada em algumas casas, apenas quando o genitor fizera parte do sistema administrativo como 

funcionário público, visto que o papel da mulher timorense na administração pública praticamente 

inexistia. 
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Controlava-se, tanto no modelo colonialista português quanto no indonésio, a via de ensino, 

cujo Acesso era restrito no tempo da colonização portuguesa. Dados os propósitos da construção de 

um modelo colonialista suhartiano, este Acesso era aparentemente irrestrito e a língua, em qualquer 

caso, irrevogavelmente era um elemento de Poder, cujo detentor adentrava no serviço público e 

garantia para si e sua família benefícios jamais encontrados, traduzidos no simulacro da tradição (no 

caso português) e da modernidade (no caso indonésio). 
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Os resultados finais em torno do tema políticas linguísticas no Timor-Leste, cujo tratamento 

teórico-metodológico da pesquisa fundamenta-se nos ECD, de orientação sociocognitiva e 

interacional, em interface com os EC, indicam que os objetivos propostos foram devidamente 

alcançados. Com o intuito de melhor organizar a apresentação dos resultados desta Dissertação, 

retomamos os três objetivos propostos na Introdução: 

1. Analisar as reproduções das ideologias das elites timorenses no discurso de oficialização 

da língua portuguesa, proferido pelo linguista australiano Geoffrey Hull 

As ideologias nacionalistas podem extrapolar os limites de grupos poderosos e se reproduzir na 

maior parte de grupos minoritários, sob a forma de comunidade imaginada do povo-nação, 

conforme proposta de Anderson (1993). A análise do corpus selecionado aponta que, na 

contemporaneidade considerada, o enunciador investe-se do papel de uma elite intelectual 

acadêmica conservadora, pois fala como linguista e profundo conhecedor da história cultural do 

Timor-Leste. Seu discurso tem, portanto, a chancela institucional da academia e seus modelos 

de acontecimento e de contexto facultam o lugar indiscutível da língua portuguesa como língua 

oficial do Timor-Leste, ao lado do Tétum, em franca oposição aos grupos minoritários 

divergentes naquele contexto situacional. No plano do enunciado, a sequenciação temporal das 

proposições explícitas deixa entrever estratégias discursivas de invenção da unidade nacional do 

povo timorense, com base na tradição herdada do modelo de colonização portuguesa em 

confronto com o modelo de colonização indonésia e com a ameaça da língua inglesa para a 

perda da identidade nacional. Compartilhando a visão de elite timorense nacionalista, Geoffrey 

Hull  constrói estrategicamente seu discurso na perspectiva da coesão social, isto é, muitos como 

um, utilizando-se para tanto do tempo pedagógico, proposto por Bhabha (2007). Após o 

levantamento das microproposições, hierarquizamos três macroproposições e uma lexicalização 

em relação à língua inglesa - Há unidade nacional no Timor-Leste; As divergências quanto à 
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oficialidade da língua portuguesa no Timor-Leste são ameaçadoras da identidade nacional; Há 

um modelo coercitivo de colonização indonésia, no Timor-Leste , e , por fim, no plano da 

seletividade lexical que recobre a área conceptual de “crime” o enunciador avalia 

pejorativamente o status do inglês no Timor - que corroboram a tese principal A língua 

portuguesa é candidata natural à oficialidade no Timor-Leste.  

 

2. Relacionar as diferentes práticas discursivas da oficialização da língua portuguesa no 

Timor-Leste na perspectiva do movimento disjuntivo das temporalidades pedagógica e 

performativa 

A análise desse discurso abriu-se para as relações entre grupos, na emergência das proposições 

implícitas cujas propriedades semânticas não figuram no âmbito dos pólos contrários ou 

contraditórios, mas na complementaridade ou na suplementaridade, uma vez que no tempo 

performativo não se nega a existência de unidade nacional no Timor-Leste, mas o modo de 

concebê-la, isto é, há unidade nacional, definida na liminaridade dos diferentes grupos que 

transitam no entre-lugar e falam outras línguas e compartilham representações mentais 

diferenciadas das elites que naturalizam a oficialidade da língua portuguesa. Tais grupos 

linguísticos coexistem, desde há muito, nos interstícios do “oficioso”, mas seu movimento iterativo 

altera o desenho de uma política linguística que tinge com cores fortes a importância da língua 

portuguesa nesse país. Nesse sentido, as divergências quanto à oficialização da língua portuguesa, 

na perspectiva do tempo performativo e suplementar, não pode ser avaliada como “ameaçadora”, 

mas compreendida como resultado de diferentes percursos do processo histórico dos grupos 

linguísticos timorenses, desde a fase colonial portuguesa, passando pela ocupação indonésia, até a 

contemporaneidade, marcada pelo período pós-colonial.  
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3. Compreender a nação Timor-Leste como trama narrativa pela suplementaridade dos 

sentidos discursivos atinentes à oficialização da língua portuguesa 

A orientação temporal disjuntiva aponta para a possibilidade um novo tratamento teórico-

metodológico dispensado aos discursos, visto que a relação entre grupos nessa perspectiva temporal 

redimensiona o modo de conceber o Contrapoder, que deixa de ser entendido como força opositiva 

rumo à ocupação do lugar de onde falam os poderosos e de onde controlam as mentes e passa a ser 

concebido como força suplementar, que não ocupa o mesmo lugar das elites, mas reiteradamente se 

insinuam nos espaços vazios do tempo inventado pela tradição, inibindo suas estratégias de 

Controle e Acesso. No caso da nação como narrativa complexa, podemos entender que os 

movimentos dispersos dos grupos minoritários provocam a ruptura do relato da tradição, no interior 

do qual ressoam duplamente múltiplos episódios vividos e narrados por esses grupos, que 

transformam o mero relato em narrativa complexa. Se a insinuação suplementar dos grupos 

minoritários nos espaços vazios do esquecimento de um tempo pedagógico e homogêneo que 

historicamente subtraiu as vozes, podemos projetar que tal movimento altera também os resultados 

da lusofonia, que ideologicamente atende os interesses de reprodução de um tempo, século XVI, em 

que Portugal viveu sua hegemonia colonizatória. 

 No tocante às políticas linguísticas, percebeu-se que apesar de o enunciador asseverar que 

não elaborou um plano que atendesse a uma agenda neocolonialista, mas inclusivo, verificamos 

uma contradição nesse sentido e, embora não se questione a escolha dos leste-timorenses, elevar 

uma segunda língua à oficial sem um planejamento de corpus torna essa opção alvo de 

problematização. 

No tocante aos Estudos Críticos do Discurso, podemos afirmar que a hegemonia em torno 

das línguas é formada por elites formadas com marcos de cognição ainda da época colonialista 

portuguesa em Timor, apesar de a divisão atual do território datar de 1914, cujas ideologias são 
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responsáveis pela naturalização desse tempo, embora não tenhamos encontrado diferenças 

substanciais que diferenciassem o modelo colonialista indonésio em Timor, exceto a coerção. 

A noção de temporalidade do EC entretecidos aos ECD, cuja assunção da noção de 

ideologia rompe com a metáfora espacial marxista nos foi útil para a aplicação renovada no plano 

das análises críticas do(s) discurso(s) em questão, a fim de reconstruir o contexto de oficialização da 

língua portuguesa em Timor-Leste, com as vozes dissonantes dessa narrativa complexa da Nação 

timorense, que encontra dissensões responsáveis pela suplementaridade, a qual, implicitamente, 

contribui para desvendar as contracorrentes de um projeto ideológico mais amplo: a lusofonia 

As representações sociais, a partir da naturalização de proposições em prol da língua 

portuguesa como oficial nata, são responsáveis pela tentativa de manutenção de uma mentalidade 

colonial, que visa à manipulação de mentes e hegemonia elitista. 

Nesses marcos de cognição, encontram-se contradições reproduzidas linguística e 

discursivamente, presentes em falas, como percebemos em Hull e nas narrativas dos doze 

timorenses consultados. 

Os grupos sociais timorenses não se restringem a lorosa´e e loromono, mas na atualidade, 

inculcar crenças que os faça pensar uma unidade em torno de ideologias lusófonas é separar um 

pequeno grupo – elitista – para comandar o país, usando uma língua que a maioria da população não 

compreende e mesmo os usuários da língua pidgin – Tétum Praça, escolhida à oficialidade por ser 

nacional, sofrem pelo fato de a variante que eles falam não ser aquela repleta de termos da língua 

portuguesa. 

Um exemplo de mudanças nas práticas assimilativas do colonialismo português é o de 

os nativos seguidores desta crença, depois de ser batizado, os nomes 

nativos foram desaparecendo e substituídos por nomes portugueses, 

principalmente, o sobrenome, que muitas vezes, segue o pai de 

batismo (ou padrinho). Até os dias de hoje a maioria não sabe o 

significado do seu nome, nome dado pelo outro, que veio de fora do 

seu contexto mundo. (BELO, 2010, p. 42-43) 
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A tessitura textual de Hull no eixo das polaridades, que podem ser visualizadas contrastando 

os quadros, reforça lexicalmente a construção de um tempo homogêneo, do qual os defensores do 

português se valem para argumentar sobre qual língua oficializar. 

Isto nos leva a refletir acerca da lusofonia, que em seu sentido amplo, político, para nós, 

envolve preconceitos de grupo e discriminação contra grupos etnolinguísticos minoritários 

adentrando no controle e no acesso ao poder, é, portanto, um sistema complexo de dominação, 

cujos níveis e domínios da sociedade se dão através de cognição, discurso, relações de grupo, 

organizações e cultura, no qual o macronível são os grupos e o micro são os atores em contextos ou 

situações sociais. 

Afinal, 

A criação da lusofonia, quer se trate da língua, quer do espaço, não 

pode separar-se de uma certa carga messiânica, que procura 

assegurar aos portugueses inquietos um futuro senão promissor, em 

todo o caso razões e desrazões para defender a lusofonia. 

(MARGARIDO, 2000, p. 12) 

 

 Nas manifestações sociais e na reprodução das ideologias, é importante salientar que a 

lusofonia é uma ideologia em ação, cujos questionamentos em relação a quais grupos estão 

envolvidos, quais são suas relações e como, por exemplo, as ideologias lusofonistas ou 

etnocêntricas são inventadas e difundidas nas sociedades cepeelipeizadas e qual é o rol especial das 

elites e das instituições ideológicas tais como a política, os meios de comunicação e a educação são 

condições para que compreendamos melhor a base social e as funções das ideologias, pois traz 

consequências na organização da sociedade e das relações (de dominação) entre grupos. É, portanto, 

uma projeção que promissoramente pode ser de interesse a outros pesquisadores da área. 

Os “lusofonistas” de Timor, como grupo, desenvolve(ra)m ideologias com relação a outras 

elites e outros grupos de poder. De tal maneira, eles podem enfatizar a diversidade linguística de 
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Timor-Leste e se opor ao monolinguismo (embora tenham sido propostas duas línguas para se 

oficializar), enquanto que, por outro lado, se verão a si próprios como guardiães da sociedade a 

serviço da “população” em geral no tocante às línguas. Van Dijk (2000, p. 205) afirma que estas 

relações algumas vezes serão bastante igualitárias, mas competititvas; em outras situações a relação 

pode ser hierárquica e dominante, como nos parece ser o papel da “lusofonia” em Timor. 
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Anexo



 

 

Timor Leste:Identidade, Língua e Política Educacional1 Prof. Dr. Geoffrey Hull Universidade 

de Western Sydney (Austrália) 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense; Excelências, 

Reverendos Padres e Irmãs, Senhoras e Senhores:  

Agradeço profundamente a grande honra que me foi concedida ao ser convidado para me dirigir ao 

Congresso Nacional.  

Quando há um ano quase 80% da população de Timor Leste votou pela independência, o mundo 

inteiro pôde testemunhar a vossa admirável unidade nacional, unidade essa que manteve a 

identidade cultural do país durante todo o período da ocupação indonésia. Foi com considerável 

pesar que os amigos de Timor Leste no estrangeiro se deram conta, após o referendo, que estavam a 

surgir divergências relativas à futura língua oficial da nação. Este é um problema sério, porque o 

mais importante símbolo nacional é sem dúvida a língua. As dúvidas acerca da língua oficial 

envolvem também importantes questões acerca da identidade nacional.  

Como linguista, que se dedica desde há anos ao estudo e à preservação do património cultural de 

Timor Leste, sobretudo as suas línguas, a minha contribuição para esta conferência é expor as 

minhas perspectivas sobre esta problemática. Nesta palestra apresentarei alguns princípios relativos 

às políticas linguistica e cultural, comparando a situação de Timor Leste com a de outros países. 

Apresentarei também alguns factos, acontecimentos históricos e fenómenos sociais que em muito 

contribuiram para a identidade única do povo de Timor Leste.  

Quando, no final da Segunda Guerra Mundial, o colonialismo entrou na sua fase final, cada um dos 

novos estados teve que encontrar e promover a sua própria identidade nacional. Nos países que 

compartilhavam a mesma língua, cultura e religião com os seus vizinhos, a procura de uma 

identidade única era por vezes difícil, como no caso de numerosos países de língua árabe. Em 

outros casos, sobretudo em África, os novos estados ficaram com as fronteiras outrora criadas pelas 

potências coloniais. Os estados nascidos destas divisões eram artificiais, pois agrupavam 

populações de diferentes línguas, tradições e religiões. Uma vez que não existia uma cultura 

comum, os novos governos viram-se impossibilitados de elevar um dos múltiplos vernáculos ao 

estatuto de língua nacional, devido ao receio de alienar grupos linguísticos minoritários. Foi por esta 

razão que a maioria dos estados africanos decidiu manter como língua oficial a língua da sua antiga 

potência colonizadora-quer o inglês, o francês ou o português. A língua em questão, apesar de ser 

estrangeira na origem, tinha indubitavelmente a enorme vantagem de ser neutra.  

Pelo contrário, em Timor Leste, quando há vinte e cinco anos o território começou a emergir da sua 

fase colonial, não foi necessário procurar uma identidade nacional. O país era único do ponto de 

vista linguístico, com quinze línguas indígenas, a maioria das quais puramente timorense (ou seja 

não faladas na Indonésia), tendo-se ramificado algumas delas em múltiplos dialectos locais. Além 

desta poliglossia, grande parte do território estava unificado pelo uso do tétum como língua franca, 

e as pessoas que tinham ido à escola também falavam o português. Esta poliglossia não impedia que 

os funcionários da colónia e o clero católico comunicassem com a população, visto que os indígenas 

que não falavam o português, podiam comunicar através do tétum-Dili (tétum-praça) uma variante  
1 

Discurso pronunciado diante do Conselho Nacional da Resistência Timorense – 
CNRT, em agosto de 2.000. Disponível em 
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de tétum mesclado com o português e por isso facilmente aprendido pelos europeus.  

É possível comparar o tétum de Timor Leste com o malaio das colónias Orientais Holandesas. Tal 

como na parte portuguesa de Timor os falantes de macassae, mambae ou búnaque podiam 

comunicar entre si usando o tétum, também as populações de Sumatra, Java, Bornéu, Celebes e das 

outras inúmeras ilhas, estavam unidas pelo uso comun do malaio, que se havia difundido a partir de 

Sumatra oriental. Dado o grande relevo desta língua na colónia holandesa, quando foi criada a 

República da Indonésia, o novo governo, apesar de ser dominado pelos javaneses, escolheu o 

malaio e não o javanês, como língua oficial. Foi com o objectivo de empregar a língua como 

poderoso instrumento da ideologia nacional que eles mudaram o seu nome para Bahasa Indonesia 

'língua Indonésia'.  

Para melhor compreender a situação cultural existente em Timor Leste, é necessário analisar a 

história recente da Indonésia, porque os acontecimentos nesse país viriam a afectar directamente a 

antiga colónia portuguesa. Esta influência atingiu o seu apogeu durante a Ocupação (1975-1999), 

quando o invasor indonésio proibiu em todas as escolas o ensino do português, substituindo-o pelo 

ensino do indonésio. Os novos programas ensinavam às crianças a cultura e a história indonésias, 

ignorando por completo a especificidade da cultura e história de Timor Leste. Como seria de 

esperar, os efeitos da educação indonésia sobre as crianças e adolescentes timorenses iriam levá-los 

a compreender e interpretar o mundo e o seu próprio país através do prisma indonésio.  

Enquanto o regime do Suharto difundia a sua ideologia nacionalista através do sistema de ensino, o 

exército indonésio aterrorizava e oprimia a população timorense. Muitos jovens, ainda que produto 

da educação escolar e universitária suhartiana, foram atraídos para a esfera do movimento de 

resistência nacional. Estes estudantes, cujas patrióticas e corajosas acções lhes mereceram a 

admiração do mundo inteiro, deram à luta nacional um poderoso contributo que alguns chegaram a 

pagar com o seu próprio sangue.  

Infelizmente, quando Timor Leste ganhou a sua independência, cedo 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. Por um lado, os elementos da velha 

geração querem que o português seja a única língua oficial, e não prevêem qualquer tipo de estatuto 

oficial para o tétum ou para os outros vernáculos. No extremo oposto, estão os jovens que querem 

que apenas e só o tétum seja a língua oficial, manifestando-se deveras apreensivos em relação ao 

português. Uns argumentam que o português deveria ser utilizado como língua de contacto entre 

Timor Leste e o mundo, enquanto que outros são da opinião que o inglês tem um valor mais prático 

que o português. Quanto ao indonésio, existem timorenses dispostos a restabelecer esta língua por 

ser de grande utilidade na região em que Timor Leste se encontra geograficamente integrado. 

Outros gostariam de a abolir por completo, em virtude da sua identificação a ocupação de Suharto. 

Estes conflitos e opiniões divergentes têm vindo a dividir e a exaltar os ânimos da nação. Como é 

que surgiu esta situação? Podemos encontrar as raízes do conflito na dualidade do passado colonial 

de Timor Leste: por um lado a jovem geração influenciada pelo neo-colonialismo indonésio, e por 

outro, a geração mais velha que cresceu no âmbito do colonialismo clássico português. Antes de 

mais, devemos considerar os efeitos da ideologia nacionalista indonésia na mente da geração do 

pós-1975. Mas para fazer isto, é preciso considerar a história recente da Indonésia. Depois de ter 

ganho a sua independência, o regime de Sukarno aboliu gradualmente a língua  



 

 

holandesa, começando primeiro com o próprio governo e a administração, e finalmente naquelas 

escolas que até então tinham utilizado a língua holandesa como meio de ensino. A abolição da 

língua e o incitamento à hostilidade popular contra ela estava em sintonia com a ideologia 

rigorosamente anti-colonial da nova república.  

Como já vimos, o estatuto do malaio como língua nacional e oficial da Indonésia não era partilhado 

com qualquer outro vernáculo, nem mesmo o javanês. A Constituição indonésia permitia o ensino 

parcial dos vernáculos que fossem falados por mais de dois milhões de pessoas. As demais línguas, 

na sua quase totalidade, não tinham qualquer relevância na educação pública. Na imprensa, o 

indonésio também era dominante, marginalizando ou até excluindo os vernáculos como o javanês, o 

balinês, o batak, ou o dawan de Timor Ocidental.  

Contudo, como o malaio indonésio não era uma língua mundial, a nova nação necessitava de uma 

segunda língua para comunicar com os outros países. Depois de ter abolido o holandês, as 

autoridades de Jacarta optaram pelo inglês. Anos mais tarde o regime do presidente Suharto 

continuaria a promover o inglês como a língua de maior utilidade económica. Por isso, é hoje o 

inglês, e não o holandês, a língua estrangeira que mais se ensina nas escolas e universidades 

indonésias. A importante ilação que podemos tirar deste processo é que todos aqueles timorenses 

que hoje propõem que só o tétum seja a língua oficial, os mesmos que pedem a erradicação do 

português como 'língua colonial', os que não visualizam que haja lugar nas escolas ou nos meios de 

comunicação para os vernáculos baiqueno, fataluco, mambae ou quémaque etc., os que querem 

elevar o inglês a língua co-oficial em Timor Leste-tais pessoas, quer compreendam ou não, estão na 

realidade a tentar impor à nação a mesmíssima fórmula cultural ontem imposta por Jacarta na 

'vigésima-sétima província'. Neste programa, que chamarei 'modelo cultural suhartiano', o tétum 

substitui o indonésio como língua neo-colonial, ao mesmo tempo que recusa o português 

(paralelismo com o holandês), e marginaliza todos os outros vernáculos que fazem parte do 

património de Timor Leste (paralelismo com os vernáculos indonésios).  

É moralmente inadmissível difamar qualquer nação ou cultura, e a razão pela qual se critica o 

modelo cultural suhartiano em Timor Leste não é por este ser um produto da Indonésia mas por ser 

totalmente incompatível com a realidade cultural de Timor Leste, e, como tal, de viabilidade 

duvidosa. A razão para tal incompatibilidade está relacionada com as grandes diferenças históricas 

entre a Indonésia e Timor Leste.  

No estudo da história mundial são bem conhecidas as diferenças entre os modelos de colonialismo 

holandês e português. O que qualquer pessoa pode observar é que o colonialismo português e 

holandês produziram tendências opostas nas terras por estes colonizadas. Sem querer simplificar 

este tema tão complexo, é possível afirmar que os holandeses estavam pouco interessados (pelo 

menos ao nível político) em se misturar com os povos indígenas. Os holandeses tinham pouca 

motivação para impor a religião calvinista aos seus súbditos. Não fazia parte dos seus projectos 

obrigar os indígenas a aprender o idioma holandês (na sua vasta colónia os holandeses aprenderam 

eles mesmos o malaio, e encorajaram o seu uso em todos os sectores). O complemento de tal 

política aparentemente filomalaia, a exclusão dos indígenas face à cultura holandesa, era apenas 

uma das estratégias utilizadas pelos holandeses para manterem a sua superioridade racial. Quando 

os holandeses sairam de vez da Indonésia, a sua influência sobre as línguas e culturas locais era 

ainda bastante superficial.  

Contrariamente aos holandeses, os portugueses tiveram sempre como objectivo a assimilação das 

populações por si conquistadas e acrescentadas ao seu império. Em Timor, como nas outras 

colónias, os casamentos mistos entre as duas raças eram normais. Os portugueses chegaram à ilha  



 

 

de Timor com a finalidade-embora não totalmente realizada durante o período colonial-de converter 

toda a população ao catolicismo. Embora seja de notar que a conversão não foi forçada (como havia 

sido em Goa e Malaca), a maioria dos régulos timorenses aceitou o baptismo, recebendo nomes 

portugueses e títulos aristocráticos. Em muitos reinos a bandeira portuguesa tornou-se um lúlic, 

guardado e adorado em casas sagradas.  

Como resultado da campanha de difusão da língua portuguesa durante a segunda metade do século 

XIX, o tétum e os outros vernáculos ficaram impregnados de expressões, vocábulos e estruturas 

sintáticas portuguesas. Pelo menos duas vezes durante a 'missão civilizadora' de Portugal em Timor 

Leste, a colónia adquiriu o estatuto de província ultramarina, sendo considerada tal como Lisboa ou 

Coimbra parte integrante da pátria portuguesa.  

É muito significativo que, ao passo que o governo de Sukarno era motivado pelo desejo de eliminar 

todas as interferências culturais holandesas na Indonésia independente, o regime da Fretilin durante 

1975, apesar de ser crítico em relação ao colonialismo salazarista, continuou a valorizar a língua 

portuguesa como elemento ancestral e integrado na cultura nacional de Timor Leste. Mesmo a 

minoritária Apodeti, que visava a integração com a Indonésia, retinha nos seus estatutos o uso 

oficial do português.  

Contudo, analisando o impacto do colonialismo português em Timor Leste, convém reconhecer os 

aspectos negativos assim como os positivos. De certa maneira, o contacto com Portugal renovou e 

consolidou a cultura timorense, mas não é menos verdade que na vida pública, a administração 

colonial não deu qualquer relevo ao tétum nem aos outros vernáculos. O português era o único 

veículo de instrução escolar, e as matérias leccionadas eram sempre lusocêntricas, ignorando por 

completo a cultura e a história timorense. Portanto não é de estranhar que muitos dos indíviduos 

escolarizados dentro deste sistema tenham ficado com uma distinta mentalidade colonial que se 

manifesta quando estes menosprezam o papel das línguas e das institutições indígenas, traduzindo-

se também na oposição ao movimento para o uso do tétum como língua oficial. Este programa de 

assimilação portuguesa pode-se denominar o 'modelo cultural salazarista'.  

Embora a ocupação indonésia fosse na sua totalidade uma experiência negativa para os timorenses, 

é inegável que a ocupação foi (mesmo que não intencionalmente) benéfica para o tétum. É provável 

que se as autoridades indonésias não tivessem banido o uso do português, a Igreja não tivesse feito 

uso do tétum como língua litúrgica geral. Mas devido à brusca necessidade de celebrar o culto 

divino em tétum, o clero teve de traduzir o missal romano, bem como partes da Bíblia para criar um 

leccionário. A necessidade de traduzir todos estes materiais fez com que os religiosos se 

consciencializassem da beleza e do potencial do tétum como meio literário.  

Uma vez que era preciso traduzir os textos sagrados para uma linguagem digna, os tradutores 

adoptaram numerosas palavras e expressões do tétum-térik (tétum rural arcaico). Este processo 

serviu para reduzir o hiato existente entre as duas variedades principais de tétum, e ajudou a 

converter um simples dialecto numa língua literária. Os leigos que cultivavam o tétum durante a 

Ocupação desempenharam, eles também, um papel importante no desenvolvimento da língua. Ao 

mesmo tempo que muitas palavras indonésias entravam no tétum falado, numerosos escritores 

deliberadamente mantinham a língua livre de qualquer influência indonésia e continuavam a derivar 

novos vocábulos do português e do tétum-térik.  

Ao contrário do previsto e apesar de ser fortemente reprimida pelos indonésios, a língua portuguesa 

não se extinguiu em Timor. Este facto é significativo pois demonstra que a nível da cultura local, o 

português não era um elemento estranho como havia sido o holandês na Indonésia, que após a saída 

dos holandeses desapareceu da maioria dos sectores da sociedade.  



 

 

Na realidade convém agrupar as línguas usadas em Timor Leste em duas categorias. Devem-se 

distinguir as línguas que desde há muito fazem parte da cultura local das línguas que só há pouco 

tempo foram introduzidas. Na primeira categoria, a das línguas que se podem classificar como 

verdadeiramente nacionais, estão o tétum, os outros catorze vernáculos e a variedade timorense do 

português (que tem características próprias e por vezes arcaizantes). Na outra categoria, a das 

línguas estrangeiras cujo impacto nos vernáculos indígenas não foi tão profundo como foi o do 

português, estão o inglês e o indonésio.  

A política que procura a abolição do português em Timor Leste não toma em consideração a força 

que canalizou a resistência nacional contra o domínio indonésio: o tradicionalismo. 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. Para a maioria dos 

timorenses, a influência do cristianismo e da língua portuguesa, apesar de ser constante, era 

indirecta. Pelo contrário, o regime de Suharto tornou-se profundamente odioso para a população em 

geral por causa do seu desprezo pela cultura timorense e das suas pesadas medidas para eliminar o 

passado colectivo dos timorenses.  

Parece-me que o papel central da língua portuguesa na civilização timorense é completamente 

inquestionável. Em poucas palavras, se Timor Leste deseja manter uma relação com o seu passado, 

dever manter o português. Se escolher outra via, um povo com uma longa memória tornar-se-á 

numa nação de amnésicos, e Timor Leste sofrerá o mesmo destino que todos os países que, 

voltando as costas ao seu passado, têm privado os seus cidadãos do conhecimento das línguas que 

desempenharam um papel fulcral na génese da cultura nacional.  

Parece axiomático que o conhecimento do passado duma nação seja uma condição prévia para a 

construção de um futuro próspero, mas estamos num tempo materialista em que a procura agressiva 

de poder económico ameaça seriamente as instituições bem como aqueles valores tradicionais que 

ainda não foram destruídos. É importante que os seres humanos tenham presente que um poder 

económico que os diminui espiritual, intelectual e culturalmente é na realidade uma forma de 

tirania.  

Receio que considerações de carácter materialista tenham inspirado, pelo menos em parte, o súbito 

movimento em Timor Leste para a promoção do inglês como língua co-oficial. Neste momento 

parece haver uma certa corrente popular que identifica a língua inglesa como a única chave da tão 

desejada prosperidade económica. O que me parece que não é tido em conta é a considerável 

ameaça que o inglês pode representar para a integridade cultural de Timor Leste.  

Ninguém pode negar os benefícios para Timor Leste inerentes à adopção do inglês como segunda 

língua. No mundo de hoje o inglês está estabelecido como língua internacional e é o meio preferido 

da tecnologia moderna. Também não se pode ignorar a importância do inglês como veículo de uma 

magnífica literatura e de uma civilização cosmopolita.  

Eu não prevejo qualquer problema se o novo governo de Timor Leste decidir promover o inglês 

como segunda língua, sem qualquer estatuto oficial, tal como é a prática corrente na Indonésia, 

Portugal, Japão e em muitos outro países. Assim contido, não é provavel que o inglês se encontre 

em em posição de ameaçar a cultural tradicional de Timor. Se por outro lado, os líderes timorenses 

cometerem o erro de pôr o inglês no lugar do português, as consequências que daí resultarão terão 

sem dúvida graves implicações para o futuro do país.  

Os linguistas referem-se frequentemente à língua inglesa como uma língua 'assassina', uma língua  



 

 

imperialista, que na história mundial tem mais do que qualquer outra, a triste fama de levar outras 

línguas à extinção. (Este carácter linguicida do idioma de Shakespeare não tem nada a ver com a 

sua estrutura interna; é sim um produto das culturas de que o inglês tem sido o veículo). Nos tempos 

modernos, a identificação do inglês com a superioridade tecnológica dá-lhe uma decisiva e injusta 

vantagem em relação às outras línguas que são veículos de culturas tecnologicamente menos 

sofisticadas. O prestígio da língua inglesa é responsável pela arrogância, geralmente não 

intencional, que tende a caracterizar os anglófonos, sobretudo quando estes entram em contacto 

com outras línguas e culturas. Nos países em que domina o inglês, a ideia de que esta língua é o 

meio 'normal' ou 'preferível' para o ensino escolar, para o rádio, a televisão, os vídeos, os jornais, as 

revistas e para a produção literária pode facilmente levar à conclusão que as outras línguas são 

menos adequadas aos tempos modernos, e por isso devem ser substituídas pelo inglês. Este 

problema é particularmente preocupante nos países em que o idioma inglês coexiste com uma ou 

mais línguas indígenas.  

Quando os falantes de línguas minoritárias e do Terceiro Mundo se tornam infectados com este 

complexo de inferioridade, os resultados tendem a ser desastrosos. As populações afectadas tendem 

a ficar envergonhadas com as suas línguas maternas, e existe nelas a grande tentação de não 

transmitirem aos seus descendentes o que consideram ser 'desnecessárias relíquias do passado', 

símbolos e costumes 'atrasados', sobretudo quando, para cúmulo, o seu uso é desencorajado pelo 

estado. As vítimas deste processo de atrofia cultural são numerosas, sobretudo nos Estados Unidos e 

na Austrália. A maioria das línguas indígenas, fora das Reservas Indias, já desapareceu nos Estados 

Unidos. Das 250 línguas aborígenes faladas na Austrália quando os ingleses invadiram em 1788, 

apenas 100 sobrevivem hoje, e muitas destas encontram-se à beira da extinção.  

As vítimas da língua inglesa não estão confinadas a áreas do Novo Mundo inundadas pela 

imigração branca. Nas Ilhas Británicas das cinco línguas célticas modernas, duas, o córnico da 

Cornualha e o manês da Ilha de Man, já desapareceram. No País de Gales o idioma galês está a lutar 

para sobreviver, e as perspectivas para o gaélico são desfavoráveis, não só na Escócia nas também 

na Irlanda independente, onde as tentativas do estado para desfazer a anglicização têm sido em 

grande parte frustradas. O dialecto francês das Ilhas Anglo-Normandas já desapareceu em certas 

ilhas e está moribundo em outras, apesar da proximidade da França.  

Voltando agora para o caso da língua oficial portuguesa em Timor Leste, podemos ver a aparência 

de uma imediata vantagem para o tétum e para outros vernáculos no português ter um prestígio 

menor do que tem o inglês. Este facto faz com que o português não vá constituir uma ameaça para a 

ordem linguística tradicional. No entanto, contrariamente a isso, nos países em que o português é a 

língua oficial, poucos foram os vernáculos que desapareceram por causa do prestígio do português. 

Por vários factores de ordem histórico-cultural, a língua portuguesa tem-se mostrado mais capaz de 

se harmonizar com as línguas indígenas que o inglês.  

Para Timor Leste, o português tem também a vantagem de que o tétum (língua franca) não seja 

formalmente muito afastado do português na sua pronúncia, gramática e vocabulário. O português 

não é um idioma demasiado difícil para os timorenses pois estes já possuem um relativo 

conhecimento passivo do português devido ao facto de que já falam o tétum-Dili. O mesmo já não 

se poderia dizer da relação entre o tétum e o inglês. Mesmo quando os timorenses (que pelo facto de 

serem poliglotas são naturalmente bons linguistas) aprendem a falar fluentemente em inglês, a 

qualidade do seu inglês-sobretudo em relação à pronúncia e à gramática-tende a ser notavelmente 

inferior em relação ao seu português.  

Parece claro que o tétum seria um parceiro muito inferior e ameaçado num eventual binómio com o 

inglês. As perspectivas para a sobrevivência e o desenvolvimento do tétum são mais animadoras  



 

 

num contexto de relação contínua com o português, que é a sua fonte tradicional para a ampliação e 

a renovação do léxico.  

Porém não se pode deixar de mencionar que a preferência pelo português como língua co-oficial de 

Timor Leste não é apenas relativa a factores culturais e ecológicos. O português em si é um idioma 

de importante relevo no mundo moderno. Tal como o inglês, o português é uma língua internacional 

com (incluindo os seus dialectos) mais de 180 millhões de falantes na Europa (Portugal e Galiza), 

frica, Brasil, e três pequenas áreas da Ásia (Goa, Macau e Malaca), bem como em Timor Leste. 

Apesar de não ser usada internacionalmente como língua franca, como o inglês, o português é mais 

falado no mundo do que o russo, o japonês, o alemão, o francês ou o javanês.  

A distância que separa os outros países de língua oficial portuguesa de Timor não constitui por si 

qualquer problema na idade do avião sónico e das comunicações electrónicas. E tanto mais que a 

Lusofonia, ou comunidade dos países de língua oficial portuguesa, irá ligar Timor Leste com uma 

comunidade mundial, proporcionando vantagens sociais e culturais e benefícios materiais.  

Na esfera económica, o português também deve ser visto como uma porta de abertura. A maioria 

dos anglófonos, por motivos culturais, fazem-se notar pelo seu mau domínio de outras idiomas, um 

defeito também devido ao facto de que, na sua evolução histórica, a língua inglesa se afastou muito 

não só das demais línguas germânicas, mas também das línguas neolatinas pelas quais foi 

influenciada. Enquanto que o inglês é importante para Timor Leste pelo seu valor intrínseco, o 

português também tem uma utilidade indiscutível por ser intimamente ligado a três outras línguas 

neolatinas: o espanhol, o italiano e o francês.  

Estas línguas (sobretudo o espanhol e o francês) têm uma grande importância no mundo do 

comércio, e os timorenses que aprendam a falar estas línguas, usando o português como trampolim, 

vão automaticamente aumentar as suas possibilidades de emprego. Poderão encontrar trabalho em 

vários sectores, como os do comércio ou da diplomacia, mas sobretudo na indústria turística. Se o 

novo governo decidir desenvolver o ecoturismo como principal indústria nacional, os futuros 

candidatos para este importante sector vão sem dúvida necessitar da fluência em línguas 

estrangeiras para satisfazer as necessidades dos visitantes estrangeiros. O novo governo deveria pois 

dar prioridade à criação de um instituto de ensino de línguas estrangeiras, para efeitos vocacionais, 

em particular cursos intensivos de espanhol, francês e italiano para estudantes que já sejam fluentes 

em português. Cursos de alemão, russo, mandarim e japonês poderiam complementar os programas 

de línguas neolatinas e de inglês.  

Necessidades de ordem prática vão obrigar a nova nação de Timor Leste a continuar utilizando a 

língua falada pela maioria dos seus vizinhos: o indonésio. É claro que esta língua, cujo impacto na 

sociedade timorense ainda é bastante recente e superficial,1 não merece estatuto oficial 

(considerações políticas aparte). Contudo, os timorenses que comerciem com a Indonésia e a 

Malásia, assim como os que vão trabalhar ou estudar nestes países, precisarão dum bom 

conhecimento do malaio-indonésio.  

O novo governo deve portanto reconhecer o grande valor, em termos de recursos humanos, dos 

jovens malaiófonos. Estes cidadãos devem ser encorajados a fazer o seu contributo para o processo 

de construção da nação: os timorenses que falam a língua indonésia podem desempenhar um papel 

de relevo no comércio e na diplomacia de Timor Leste com a região da sia do Sudeste.  

É bem conhecida fora de Timor a reacção negativa à restauração da língua portuguesa, que tem sido 

interpretada como uma ameaça pessoal aos jovens que foram educados nas escolas indonésias. 

Entre estes há um medo generalizado que não sejam capazes de competir no meio social com outros 

timorenses que dominam bem o português. O seu medo de se tornarem cidadãos de segunda classe, 

impossibilitados de obterem bons empregos e outros cargos, é perfeitamente compreensível.  



 

 

Este problema em si mesmo é bastante sério. Contudo, é preciso afirmar que no processo de 

reconstrução, todos os cidadãos devem fazer sacrifícios de vária ordem. Se na realidade o português 

é parte integrante da cultura nacional, a juventude deve fazer um esforço colectivo para aprender ou 

reaprender esta língua. Na mesma medida, a geração mais velha tem o dever de fazer todas as 

concessões necessárias para não alienar os jovens ainda não lusófonos, por exemplo utilizar o tétum 

em encontros públicos quando haja pessoas que não falam o português. Além do mais, toda a 

documentação escrita moderna em português deve ser traduzida em tétum para ser acessível a 

todos. Com a ajuda de Portugal e dos outros países lusofonos, o governo poderia criar cursos de 

recuperação de português para todos os adultos que tenham já completado a sua escolaridade. 

Cursos similares deveriam ser estabelecidos e tornados obrigatórios em universidades estrangeiras 

não- lusófonas, onde estudem ou sejam mandados estudantes timorenses, como na Austrália, na 

Nova Zelândia ou no Havai. Recomendo além disso que o novo governo consiga arranjar fundos 

adequados para a publicação rápida de dicionários, modernos e de fácil uso, de tétum-português e 

de português-tétum, e que estes sejam distribuídos gratuitamente por toda a camada juvenil que 

deles venha a necessitar.  

É também oportuno recomendar a todos os indivíduos que venham a Timor como professores de 

português que façam o esforço de aprender o tétum. Tal gesto de respeito pela língua partilhada pela 

maioria da população, iria comprovar a todos que o trabalho de restauração da língua portuguesa em 

Timor Leste não tem qualquer agenda neocolonialista.  

Apreciando, tal como eu, a importância da língua portuguesa como parceiro natural do tétum em 

Timor Leste, é do meu desejo que o novo governo venha a implementar todas as medidas acima 

referidas, bem como a de proporcionar todas as oportunidades de trabalho aos jovens, 

independentemente da fluência do seu português. A decisão de restabelecer o uso corrente do 

português exige uma grande sensibilidade e generosidade da geração mais velha, e o dever 

patriótico de aprender o português deveria ser apresentado como um convite a adquirir um recurso 

benéfico para todos os timorenses, não apenas para uma elite. Se, por outro lado, a restauração do 

português for feita de maneira coerciva, os defensores da língua portuguesa vão correr o risco de 

destruir esse programa de reaprendizagem e de a alienar a nova geração contra um elemento 

integral do seu património.  

Se, até este momento, eu tenho estado a falar sobre a importância do português, do inglês e do 

indonésio, é porque uma nação pequena como Timor Leste necessita de ter uma ou mais línguas 

supra-regionais e internacionais, se assim deseja sobreviver no mundo moderno. Apesar de a língua 

portuguesa se ter naturalizado, através dos séculos, como uma das línguas de Timor, apesar do 

indonésio e do inglês se tornarem segundas línguas, a língua que a maioria dos timorenses utiliza no 

seu dia-à-dia não é o português, o indonésio ou o inglês.  

No território de Timor Leste, o tétum e os outros vernáculos desempenham um papel ainda mais 

importante que o português, o inglês ou o indonésio. Como língua nacional, o tétum necessita que 

lhe seja dado um largo espaço na sociedade. Deve pois ser utilizado em todas as escolas, nas igrejas, 

na administração, nos negócios, na imprensa, na televisão e no teatro. Ao tétum deverá ser dada 

prioridade em todas as esferas da vida nacional e será preciso limitar o emprego do português e das 

duas outras segundas línguas a áreas onde o tétum não possa ser utilizado, por exemplo em presença 

de visitantes estrangeiros e quando o tétum careça dos necessários recursos.  

O governo deve dar um importante apoio à língua nacional em todos os domínios e encorajar 

activamente todos os cidadãos para que a utilizem com confiança. Convém também patrocinar o  



 

 

desenvolvimento do tétum como uma língua moderna, aprovando para isso um sistema ortográfico 

apropriado, publicando dicionários e gramáticas. Os escritores em tétum devem ser acarinhados e 

incentivados. Seria oportuno estabelecer, o mais rápido possível, uma editora nacional para 

possibilitar a publicação de livros em tétum e em outros vernáculos, vendidos a um preço acessível 

aos leitores. Importante é também a criação de uma fundação nacional que encoraje a recolha e a 

preservação da literatural oral, arte, tecelagem, arquitectura, música, canto, e danças.  

Se a língua nacional for promovida através das medidas acima referidas, ninguém vai poder voltar a 

afirmar que o tétum é um dialecto primitivo e sem função, incapaz de estar ao mesmo nível que o 

português e outras línguas modernas.  

Admitido que Timor Leste precisa de uma língua co-oficial, e que o melhor candidato é o 

português; incumbirá todavia ao novo governo regulamentar e controlar o uso do português por 

todo o país. Se não se aplicar uma forte política de tutela e promoção do tétum, a língua co-oficial 

poderia penetrar áreas da vida social e cultural que pertencem própriamente à língua nacional. Tal 

reafirmação exagerada do português é um perigo real que exige uma constante atenção por parte do 

estado.  

Em muitos países bilingues, por exemplo as Filipinas, Fiji, Irlanda ou Malta, a língua não indígena 

(nestes casos o inglês) prevalece na vida pública. Esta situação resulta do facto de os governos não 

terem produzido legislação suficiente para promover o desenvolvimento da língua nacional e 

obrigar os cidadãos e os residentes estrangeiros a utilizarem-na nas altas esferas. O mesmo poderia 

acontecer em Timor Leste se o futuro governo a tomar posse não conseguir criar uma política 

linguistica adequada à protecção da identidade nacional. Se os estrangeiros residentes em Timor 

Leste se habituarem a comunicar na sua própria língua com os locais, certamente que não farão o 

mínimo esforço para aprender o tétum. Se esta prática se generalizar, levaria a uma rápida 

dominação cultural, como a que havia no período colonial.  

Timor Leste deveria seguir o exemplo de outros governos que conseguiram com sucesso introduzir 

legislação para a promoção de (outrora fracas) línguas nacionais, como por exemplo a Eslováquia. 

O governo poderia por exemplo obrigar todas as companhias estrangeiras a pôr etiquetas, em todos 

os seus produtos, em tétum e em português. Poderia exigir a tradução de toda a documentação 

comercial em Timor Leste, e proibir a publicidade pública em inglês. O uso da legendagem em 

tétum, em todos os programas de televisão e de cinema que não sejam em português, deveria se 

tornar obrigatória. Estas medidas não só viriam a gerar fonte de receitas mas também criariam 

numerosas oportunidades de trabalho para os tradutores timorenses.  

A constituição nacional deveria também garantir a tutela de todos os vernáculos de Timor Leste 

além do tétum oficial. Deve ser evitada a todo o custo uma política que ignore, ou pior ainda, que 

reprima a diversidade linguística, como fazem tipicamente os governos fascistas influenciados pela 

filosofia jacobina saída da Revolução Francesa. Uma forte constituição nacional deve reconhecer 

com orgulho que a diversidade linguística de Timor Leste, longe de ser um factor de desunião, é um 

tesouro nacional que merece ser cultivado, bem como uma poderosa fonte de recursos humanos que 

vale a pena cultivar. Numa época em que o respeito pelo ambiente natural é tido como um valor 

universal, convém extender o zelo da conservação à diversidade linguística, evitando-se que a nação 

fique mais pobre pela perda de qualquer uma das suas línguas antigas.  

Por entre as línguas a serem protegidas pelo estado, a duas delas, o baiqueno e o fataluco, deve ser 

acordado estatuto especial como vernáculos de regiões onde o tétum não é universalmente falado. 

Em vista dos conhecidos problemas de comunicação nestas duas zonas, sobretudo no enclave de 

Ambeno, é preciso dar prioridade, em termos de recursos linguísticos, às línguas baiqueno e 

fataluco.  



 

 

Os mesmos recursos serão produzidos a longo prazo para todas as demais línguas e dialectos. 

Linguistas apoiados pelo estado poderão produzir dicionários, gramáticas e livros de leituras para 

cada vernáculo. Contudo, para infundir nos próprios falantes confiança na capacidade literária das 

suas línguas, precisará que elas sejam ensinadas nas escolas.  

Na recta final desta minha apresentação, falarei brevemente sobre a difícil temática do ensino dos 

vernáculos nas escolas. A resolução da UNESCO de 1953 sobre a educação primária argumentava 

que: "O melhor meio para ensinar é através da língua materna do aluno". Em países bilingues, a 

alfabetização consiste em ensinar às crianças em primeiro lugar a ler e escrever a língua materna. 

Depois, nas classes superioras da escola primária, principia o estudo da segunda língua. 

Infelizmente existe um grande obstáculo para uma democrática implementação de tal método de 

alfabetização nas escolas primárias: a falta de um adequado programa de estudos em tétum. Outro 

importante obstáculo é a poliglossia: na maioria dos distritos, quando principia a instrução primária, 

as crianças de tenra idade ainda não falam o tétum. Para compensar tamanha lacuna seria necessário 

criar simples materiais pedagógicos na língua materna que, à excepção de algumas cartilhas e livros 

de contos em tétum, não existem.  

Mesmo com o apoio do governo, vai demorar bastante até que os linguistas, colaborando com os 

educadores, produzam um programa de estudos integral em tétum, já para não falar nas outras 

línguas. Entretanto, a menos que o novo estado deseje que os professores primários sigam 

ensinando por meio do indonésio nas escolas, a única opção-dada a falta de recursos pegagógicos 

em tétum-é a de ensinar as crianças (e os adultos) através de material pedagógico português, que é 

abundante e de óptima qualidade. Seria oportuno, como medida provisória, incluir algumas lições 

de leitura e de escrita em tétum no contexto do programa português. Em zonas onde as crianças não 

compreendem o tétum, boa parte do ensino poderia ser ministrada através da via oral.  

Em relação ao eventual ensino primário baseado na língua materna, os vernáculos deveriam ser 

utilizados desde a primeira classe, mas desde a terceira classe o tétum deveria tornar-se o principal 

veículo de leitura e de escrita, e de ensino geral. Quando os textos escolares se encontrem 

disponíveis, a maioria das matérias-gramática, história, geografia, matemática, ciências naturais, 

doutrina cristã-devem ser leccionadas, nos anos posteriores ao ensino primário, em tétum. Porém a 

partir da terceira classe, o ensino do português deve ser introduzido, e ensinado pelo seu próprio 

meio, não através do tétum.  

Os programas da escola secundária não necessitam de tanto planeamento linguístico, dado que todas 

as disciplinas excepto a gramática tétum e a literatura tétum, serão leccionadas em português. A 

partir do primeiro ano do ciclo secundário, o inglês e o indonésio deveriam ser matérias 

obrigatórias. Os que tenham maior propensão para as línguas poderiam também estudar mais uma 

língua estrangeira, por exemplo o francês, o espanhol, o italiano, o alemão ou o japonês.  

Quanto ao ensino universitário, recomendo como meios de ensino o português e o inglês. Contudo o 

governo deveria criar um departamento de tétum e um instituto de linguística timorense para 

promover os estudos e as pesquisas científicas nestes campos. Estes dois departamentos tornar-se-

iam centros de recursos e de apoio para professores e especialistas de pedagogia.  

No programa linguístico que acabo de descrever, existe espaço para todas as línguas que fazem 

parte da cultura de Timor Leste. Um programa linguístico inclusivo é o único remédio contra 

tendências políticas culturalmente contraproducentes que pretendem excluir uma ou outra língua. O 

que de verdade me parece importante é estabelecer as prioridades justas, baseadas em factos 

culturais, prioridades estas que estão voltadas para o futuro mas que também não se esquecem do  



 

 

passado. Estas são as minhas reflexões e agora vos deixo, senhoras e senhores, para que debatam os 

princípios, factos e cenários por mim apresentados. Com a ajuda de Deus Todo Poderoso e dos 

Mártires de Timor Leste, estou confiante que Vossas Excelências vão encontrar maneira de renovar 

e de enriquecer a cultura da vossa tão amada pátria.  

1 A moderna língua indonésia (Bahasa Indonesia) deve de ser diferenciada do crioulo malaio 

(originário de Amboina, e que ainda é falado em Cupão) que influenciou as línguas timorenses entre 

os séculos XV e princípios do século XIX. O crioulo malaio havia já quase desaparecido do Timor 

Português antes da década de 1870. Portanto com a invasão indonésia em 1975, a língua indonésia 

não era falada nem sequer compreendida pela grande maioria da população deste país. 21 
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Quem é Everaldo José Freire? 

 
Nascido Everaldo José da Silva, em 11 de julho de 1979, em Garanhuns-PE; já em 2004, 

consegue modificar, legalmente, seu nome para Everaldo José Freire. Morou por um ano em Jupi-

PE e depois em São João-PE, onde foi estagiário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 

fez a escolarização da 1ª à 8ª série. Já em Garanhuns, além do ensino médio, concluiu, com Láurea, 

a licenciatura em Letras – Português/Inglês, em 2000. 

 É alguém apaixonado pela vida, pelo ensino e pela pesquisa, apesar de se interessar por 

múltiplas atividades, o que o faz se dispersar e realizar algumas coisas com mais empenho e outras 

ficarem ao longo do caminho. 

 Realizou aperfeiçoamento em Estudos Africanos, pelo Núcleo de Estudos Afrobrasileiros 

(NEAB), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 2006, aguardou o probatório, no Estado de 

Sergipe, findar e ingressou no Mestrado em Letras (Área de Concentração: Estudos da Linguagem e 

Ensino) do incipiente Núcleo de Pós-Graduação em Letras (NPGL) da UFS, em 2009, instituição na 

qual foi professor substituto entre 2005.2 e 2008.2. 

 Viveu em Díli, capital do Timor-Leste, por dois semestres acadêmicos, entre o segundo 

semestre de 2007 e o primeiro de 2008, com bolsa da CAPES e reconhece nessa vivência o insight 

para as reflexões do presente estudo. 

 




