
	  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

 

Márcia Vandineide Cavalcante 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DA PRÉ-
ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA EM TIMOR-LESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



	  

MÁRCIA VANDINEIDE CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DA PRÉ-
ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA EM TIMOR-LESTE 

 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, como requisito 
para obtenção do título de 
Mestre em Letras 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito 

	  

	  

	  

 

 

São Paulo 

2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C377e  Cavalcante, Márcia Vandineide. 
                   Ensino de língua portuguesa para professores da pré-

escola: uma experiência em Timor-Leste / Márcia Vandineide 
Cavalcante – 2013. 

                    108 f. ; 30 cm 
 
                   Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 
                   Bibliografia: f. 106-108. 
 
                    1. Ensino de Língua Portuguesa. 2. Educação. 3. 

Lusofonia.  4. Timor-Leste. I. Título. 
                               
   CDD 372.21 



	  

MÁRCIA VANDINEIDE CAVALCANTE 

 

 

 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DA PRÉ-
ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA EM TIMOR-LESTE 

 
 

 
Dissertação apresentada à 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, como requisito 
para obtenção do título de 
Mestre em Letras 

 

 

 
Aprovado em ____de junho de 2013 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________ 
Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito - Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Nancy dos Santos Casagrande 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos professores da Pré-Escola de Díli, Timor-Leste. 



	  

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura 
para sempre. Samo136:1 

 

 

Sei que este trabalho não teria sido possível sem a ajuda de Deus, reconheço minhas 
limitações e sei o quanto Ele me deu graça para a conclusão de mais esta etapa. 
Obrigada Deus!!!! 

À minha orientadora Regininha, (Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito) que vive 
demonstrando sua paixão por Timor-Leste. Acredito que esse aspecto não poderia 
faltar para orientar um trabalho como este, também movido à paixão. Obrigada, Rê. 

Aos demais professores e colegas do curso de Mestrado, a convivência e a troca de 
experiência nas aulas foi fundamental para a obtenção dos resultados aqui verificados. 

Às Profas. Dras. Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos e Nancy dos Santos 
Casagrande pelas valiosas contribuições no exame de Qualificação. 

Agradeço ao Ministério da Educação da República Democrática de Timor-Leste e ao 
Instituto de Formação de Docentes e Profissionais da Educação-INFORDEP pelo 
apoio ao meu trabalho em Timor-Leste. 

Ao Sr. Antoninho Pires e ao Sr. Armindo Barros, por nossa parceria em todo o tempo. 
Muito obrigada! 

Ao Sr. Apolinário Magno, que junto à mana Berta (Gilberta da Conceição Baião), 
solicitou a realização do Curso que levou a esta dissertação. 

Às Profas. Dras. Idelazil Talhavini, Vânia Monteiro e Suzani Cassiane, pelo 
empenho, acompanhamento e apoio, junto à CAPES e à Universidade Federal de 
Santa Catariana-UFSC, pelo esforço quanto à execução do Programa de Qualificação 
Docente e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste-PQLP. 

À “mana” Berta, que além de líder do grupo, tornou-se conselheira do projeto e 
grande amiga. 

A cada um dos professores cursistas e monitores que conviveram comigo, ao longo de 
3 anos. 

Ao Reverendo Augustus Nicodemus Gomes Lopes, que acreditou e se interessou pelo 
projeto, desde o início. 



	  

Ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, pelo apoio financeiro. 

À Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e à Prefeitura Municipal de São 
Bento do Una, pelo apoio. 

A Sr. Danilo Jorge de Barros Cabral, pelo interesse e apoio quanto à participação 
pernambucana na Cooperação Brasileira em Timor-Leste. 

À Profa. Dra. Verônica Müller, pelo carinho e colaboração.	  

Aos integrantes do PROFEP-Timor, pelo aprendizado diário, durante o ano de 2007. 

Aos colegas da Gerência de Políticas Educacionais do Ensino Médio – GPEM, pelo 
incentivo e companheirismo. 

Ao núcleo de missões da Igreja Presbiteriana das Graças do Recife, que esteve 
comigo desde a execução deste projeto em Timor-Leste até a conclusão do Mestrado. 

Aos amigos da Igreja Presbiteriana Água Viva, pelo acolhimento durante este tempo 
em São Paulo. 

À “mana” Wanda, com quem muito aprendi no meu primeiro ano em Timor. Minha 
primeira líder naquele contexto. Exemplo de uma profissional que ama o que faz e 
que aprendeu a lidar com muitas questões daquele contexto. 

À “mana” Marina, que além de termos tido a nossa caminhada em Timor-Leste, tive o 
privilégio de ter várias vezes a sua companhia no meu tempo aqui em São Paulo. 
Obrigada por sua amizade mana! 

Ao grande amigo Luís Costa, ou “Dr. Google Timor”, como melhor lhe cabe, que 
constantemente esteve disponível a ajudar com seus conhecimentos.  

À Paty, pelo muito carinho, atenção e disposição. 

À “mana” Polliana, pela amizade e convite para conhecer Timor-Leste, isto em 2004. 

À Lotte, à Isabel Gaspar, à Joana e ao Alessandro, amigos visionárias com os quais 
troquei muitas figurinhas sobre o projeto. 

À Dra. Laís, que se tornou amiga importante nesta caminhada, incentivando-me 
sempre. 

À amiga Mônica Mesquita, que se dispôs a ler cuidadosamente o meu trabalho. 
Obrigada! Você sabe a importância dessa leitura. 

À minha família e a todos os meus amigos: seria difícil nomear a todos neste 
momento, mas cada um sabe da importância em minha vida. Sou um pouco de cada 
um de vocês!  

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maun- alin alin-maun see tilun mai 

Oh! Rona, maun-alin sira, oh! 

Ita mesa oa kiak, mesa ema kiak 

mesa mesa oa kiak, mesa ema kiak 

Tan sa, Ta see, tan basa 

Tan sa, tan see, tan ba see, 

Tan matan ema taka, neon ema taka 

Tan ema taka dalan, ema deo dalan 

 

Borja da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmãos Escutai! 

Ouvi, Irmãos 

somos filhos de gente pobre, somos gente 
necessitada 

todos de gente necessitada 

todos de gente pobre 

Por que, por quem , por causa de quê? 

Por que, por quem, por causa de quem? 

Porque nos vendaram os olhos e nos 
impediram de pensar 

Porque cancelaram e obstruíram o nosso 
caminho 

 

Borja da Costa 



	   8	  

RESUMO 

 

 

Nesta dissertação descrever-se-á como se deu o processo de planejamento e 
implementação do Curso de Português Instrumental (CPI) para professores da Pré-
Escola de Díli, ocorrido entre fevereiro de 2008 e outubro de 2010. Tem-se como 
objetivo geral, a partir da análise de memoriais produzidos por participantes do CPI, 
verificar em que medida o Curso se tornou relevante para os docentes em relação ao 
aprendizado da Língua Portuguesa e em sua prática pedagógica. A metodologia 
utilizada neste trabalho é o relato de experiência, por entender-se que essa é a mais 
adequada para o tipo de estudo realizado e que facilitará a compreensão do Curso e a 
análises dos resultados nele obtidos. Com este estudo, percebeu-se a necessidade de 
uma contextualização do ensino de Língua Portuguesa em Timor-leste e a importância 
de se estabelecer relação entre o ensino de Português para professores timorenses e a 
sua prática pedagógica. Além disso, a pesquisa considera como fatores 
imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem de LP em Timor-Leste: 
valorizar a cultura local e a variedade do português timorense e buscar na língua 
Tétum aspectos facilitadores para o aprendizado da Língua Portuguesa.  

 
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Educação; Lusofonia; Timor-Leste.  
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ABSTRACT 

 

In this paper will be analyzed the process of planning and implementation of the 
instrumental Portuguese course (CPI) to preschool teachers in Díli, occurred between 
February, 2008 and October, 2010. It seeks to verify in which way the course was 
relevant to the teachers related to the Portuguese learning as well as their pedagogical 
practice. The method is based on the experience since it is believed to be the most 
adequate one in this type of study and it will facilitate the Course comprehension and 
its result analysis. With this research, it is observed the necessity of the Portuguese 
Language teaching contextualization in East Timor and the importance of establishing 
a relation between the East Timorese Portuguese teachers and their pedagogical 
practice. Besides, the research considers as relevant factors to the Portuguese 
Language learning process in East-Timor: value the local culture and the variety of 
the Timorese Portuguese and search in Tetum Language facilitating aspects to the 
Portuguese Language learning.     

 

Key Words: East Timor; Education; Lusophony; Portuguese Language Teaching. 
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REZUMU  

 

Iha disertasaun ne’e sei hakerek oin sa hala’o prosesu kona planu no haburas knaar 
kona Kursu Portugés Instrumentu nian (KPI) ba profesór sira Pré-Iskola Dili nian, 
ne’e be hala’o iha fulan fevereiru tinan 2008 no fulan otubru tinan 2010 nia laran. Hili 
hanesan objetivu jerál, hahú hosi analise kona tatemin sira ne’e be sira tuir KPI halo 
ona, baberak oin sa Kursu ne’e importante duni ba mestre sira kona ba sira ne’e be 
aprende Lia Portugés no pratika pedagojiku ne’e be uza. Iha knaar ne’e uza metodu 
ne’e be haktuir esperiensia, tan hanoin katak ida ne’e maka di’ak liu ba istudu ne’e be 
hala’o no sei fasil liu atu kopmprende kursu ne’e no analis sira kona rezultadu sira 
ne’e be hetan ona. Ho istudu ida ne’e, percebe katak presiza adapta hanorin Lia 
Portugés ba kontestu Timor-Leste nian, no importante tebes tanesan Portugés ne’e be 
hanorin ba profesór timoroan sira no pratika pedagojiku ne’e be uza. Liu-liu tan, 
peskiza baberak hanesan fatór sira importanti tebes ba prosesu hanorin-aprende LP 
iha Timor-Leste fo valór ba kultura iha fatin no portugés ko'alia iha Timor hodi buka 
iha lia Tetun aspetu fasil sira  ba se aprende Lia Portugés. 

 

Liafuan-matan: Edukasaun; Hanorin Lia Portugés; Luzofonia; Timor-Leste. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação 
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação 

Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação 
 Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação 

 
(Borja da Costa, 1975-Hino de Timor-Leste) 

 

Figura 1: apresentação dos professores sobre cultura timorense. Fonte: Márcia V. Cavalcante.	  
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Inserida na linha de pesquisa “Linguagem, educação e estudos lusófonos” do 

Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

esta dissertação trata do ensino de Português para professores do Ensino Pré-Escolar 

de Díli, capital de Timor-Leste. A escolha deste tema se deu a partir da atuação da 

pesquisadora como professora do Curso de Português Instrumental-CPI, ministrado 

para professores do Ensino Pré-Escolar de Díli, no período de fevereiro de 2008 a 

novembro de 2010, e ainda por ser integrante da Cooperação Brasileira em Timor-

Leste, integrando o “Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua 

Portuguesa em Timor-Leste” - PQLP, executado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

 

A experiência com a docência naquele país possibilitou que se historiasse o processo 

vivencial do CPI. Porém, para isso, entende-se ser importante compreender o caminho 

percorrido para a concretização das ações de Cooperação existentes na área 

educacional Brasil e Timor-Leste. 

 

Em agosto de 2002, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência 

da República do Brasil, por meio do Decreto n°. 4.319, criou o Programa de 

Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste - PQLP e 

atribuiu à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

executar, gerenciar e disciplinar na forma legal o detalhamento da implementação do 

Programa. Assim, em 18 de novembro de 2004, o 1o Decreto foi substituído pelo 

Decreto Nº 5.274, transcrito a seguir: 

 
DECRETO Nº 5.274 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004. Institui 
o Programa de Qualificação de Docente e Ensino de Língua 
Portuguesa em Timor-Leste, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.104, de 11 de junho de 
2004, e considerando o interesse de integração educacional e 
cultural com as nações que adotam o Português como língua oficial 
e a prioridade da consolidação da independência da República 
Democrática de Timor-Leste, declarada por seu Presidente quando 
do ingresso de Timor-Leste na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa - CLPP; 
DECRETA: 
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Art. 1º Fica instituído o Programa de Qualificação de Docente e 
Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste, a ser custeado com 
recursos alocados para este fim no orçamento da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 
Parágrafo único.  Por intermédio do Programa referido no caput, 
será efetuado o custeio de até cinqüenta bolsas anuais para o 
desenvolvimento de pesquisa e qualificação de docentes no 
território timorense, a partir da publicação deste Decreto até o 
exercício financeiro de 2014.    (Redação dada pelo Decreto nº 
7.448, de 2011) 
Art. 3º Caberá à CAPES executar e gerenciar o Programa de 
Qualificação de Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor- 
Leste, bem assim disciplinar, na forma legal, o detalhamento 
relativo à sua implementação. 
Art. 4o  Aos bolsistas selecionados caberá a execução do ensino da 
língua portuguesa e outras atividades relacionadas à formação de 
docentes de diversos níveis das instituições de ensino 
timorenses.  (Redação dada pelo Decreto nº 7.448, de 2011) 
Art. 5º A operacionalização do Programa de Qualificação de 
Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste fica 
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 4.319, de 2 de agosto de 2002. 
Brasília, 18 de novembro de 2004; 183º da Independência e 116º da 
República1.  

 

Em 2005, seguiu para Timor-Leste a primeira equipe de professores brasileiros para 

atuar no PQLP. Com o fortalecimento da cooperação estabelecida, naquele mesmo 

ano, foi publicado o Ajuste Complementar2 ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Democrática de Timor-Leste, para implementação do Projeto "Formação de 

Professores em Exercício na Escola Primária de Timor-Leste - PROFORMAÇÃO3" 

ali denominado: “Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola 

Primária em Timor-Leste – PROFEP-Timor”. Esse Programa visava a habilitar, para 

o magistério, 100 professores em exercício no Ensino Primário de Timor-Leste, mas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_70. 
Acessado em 11.09.2012.  
2 Esse Ajuste Complementar está disponível em: 
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_70. Acessado em 
11.09.2012.  
3 O PROFORMAÇÃO (Programa de Formação de Professores em Exercício), criado pela 
Secretaria de Educação a Distância do Brasil - é um curso em nível médio, com habilitação 
para o magistério na modalidade Normal, realizado pelo MEC em parceria com os estados e 
municípios. 
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que ainda não possuíam nível secundário4. Foi nesse Programa que, em fevereiro de 

2007, se deu a primeira atuação da pesquisadora naquele país e que serviu de base 

para o posterior trabalho no CPI. 

 

O Edital CAPES-CGCI Nº 001/2004 de seleção para atuação em Timor-Leste previa, 

ainda, o ensino de Língua Portuguesa e outras atividades relacionadas à formação de 

docentes de diversos níveis das Instituições de Ensino timorenses. 

 

De 2007 a 2010, os editais referentes ao PQLP contemplavam mais quatro Programas, 

além do PROFEP-Timor: 

 

ARTIGO I 
1.O presente Ajuste Complementar tem por objeto a implementação 
do Programa "Qualificação de Docentes e Ensino da Língua 
Portuguesa em Timor-Leste" (doravante denominado "Programa"), 
constituído de quatro projetos específicos, a saber: 
a) Capacitação de Professores de Educação Pré-Secundária e 
Secundária – Procapes; 
b) Ensino da Língua Portuguesa Instrumental – ELPI; 
c) Promoção da Qualidade no Ensino de Ciências – PQE-Ciências; 
d) Implantação da Pós-Graduação na Universidade Nacional Timor 
Lorosa' e – PG-UNTL. 
2.Os projetos serão detalhados em documentos específicos que 
contemplarão os objetivos, as atividades a serem realizadas, o 
número de docentes necessários, o perfil do corpo discente e os 
respectivos orçamentos e contrapartidas, quando cabíveis. 
3.Os Projetos serão aprovados e firmados pelas instituições 
coordenadoras e executoras. 
4.O Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola 
Primária em Timor-Leste – PROFORMAÇÃO/PROFEP-Timor 
integra o presente conjunto de Projetos. Por sua natureza, entretanto, 
está orientado por documento específico de trabalho5.  

 

O Ensino da Língua Portuguesa Instrumental - ELPI era o Programa do qual o CPI 

fazia parte e que tinha como objetivo oferecer conhecimentos teóricos e práticas de 

conversação para a aquisição do Português a professores, pessoal administrativo, 

técnicos e dirigentes da Universidade Nacional Timor Lorosa’e - UNTL e do 

Ministério da Educação, com pouco ou nenhum domínio da Língua Portuguesa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Em Timor-Leste, o Ensino secundário corresponde, no Brasil, ao Ensino Médio; Pré-
Secundário corresponde ao Fundamental II; o Ensino Primário ao Fundamental I e o Pré-
Escolar à Educação Infantil. 
5  Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos internacionais/bilaterais/2007/b_27. 
Acessado em 03.07.2012 
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A atuação da pesquisadora no ELPI se deu em uma das primeiras equipes do 

Programa, pois, em seguida à sua atuação como professora formadora do 

PROFEP/Timor, na área de Linguagens e Códigos, em 2007, ela passou a integrar a 

equipe do ELPI. Ao iniciar a trajetória nesse novo Programa, foram ministradas aulas 

de Português para funcionários da UNTL e do Ministério da Educação de Timor-

Leste ME/Timor. Após dois meses, foi iniciado o Curso de Português Instrumental - 

CPI, para os professores atuantes nas pré-escolas de Díli, já que a maioria deles não 

dominava essa língua.  

 

A experiência no PROFEP, apesar de ter fornecido conhecimento em relação à cultura 

e às dificuldades gerais de aprendizado dos timorenses em relação à Língua 

Portuguesa - LP, foi um trabalho diferenciado da atuação no ensino de Português 

Instrumental, especialmente pelo fato de o PROFEP ter sido um curso completo, já 

estruturado, com carga horária, conteúdos programáticos, materiais e metodologia 

pré-estabelecidos, apenas para serem adaptados à realidade local, diferentemente do 

CPI, que foi planejado e estruturado em Timor-Leste, juntamente com a participação 

dos professores timorenses.  

 

A criação do CPI para professores do Ensino Pré-Escolar se deu a partir de uma 

demanda apresentada pelo ME/Timor, mediante a necessidade de os professores 

timorenses terem proficiência em Língua Portuguesa. A falta de domínio da Língua 

Portuguesa, naquele contexto, uma das línguas oficiais do país, é considerada um 

problema para o desenvolvimento profissional docente, pois, de acordo com a Lei No 

14/2008 de 29 de outubro (Lei de Base da Educação de Timor-Leste) Artigo 57o: “A 

partir do ano letivo de 2010 apenas poderão integrar o sistema educativo timorense os 

estabelecimentos de educação e de ensino que utilizem como língua de ensino as 

línguas oficiais de Timor-Leste” 6 . Portanto, para que esses estabelecimentos 

estivessem de acordo com a Lei de Base da Educação do país, os professores 

deveriam dominar as línguas oficiais. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/13854265/Lei-de-Bases-da-Educacao-2008. 
Acessado em: 10.03.2013.	  
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Além disso, diante do quadro multilíngue leste-timorense, é necessária a preparação 

dos professores para o ensino bilíngue, fundamental naquele contexto, conforme o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste de 2011-2030: 

 
dada a diversidade das línguas nacionais e locais em Timor-Leste, a 
Comissão Nacional de Educação iniciou estudos sobre o “Ensino 
Multilingue baseado nas Línguas Maternas para Timor-Leste’. Estes 
estudos têm por objectivo garantir que as crianças não estão em 
situação de desvantagem e que todas têm acesso igual à educação, 
assegurando uma transição inicial suave à aquisição das línguas 
oficiais de Timor-Leste7.  
 

A diversidade linguística em Timor-Leste é um fator que deve ser considerado para o 

ensino da Língua Portuguesa. A Língua Tétum, com estatuto de cooficial, é a língua 

utilizada no Ensino Pré-Escolar da capital do país, onde a maioria das crianças tem 

essa língua como materna. Contudo, dentro e fora da escola, essas crianças têm 

contato com outras línguas presentes em sua realidade, especialmente, o Português e a 

Bahasa Indonésia8. 

 

O Tétum tem seu léxico composto, majoritariamente, por vocábulos que são 

empréstimos da língua portuguesa. Sendo assim, o contato com o Português é feito 

naturalmente e, assim, a prática de atividades lúdicas na pré-escola, que envolvam o 

uso do Português, pode trazer benefícios para a aquisição efetiva da Língua 

Portuguesa nas séries posteriores, quando o seu ensino será mais sistemático.  

 

Atividades lúdicas em Português, na pré-escola, podem atingir especialmente a 

modalidade oral, sem cobrança quanto à leitura e à escrita nessa língua. O Português, 

nesse caso, entraria como uma informação adicional, para as crianças, levando-se em 

conta a oralidade como aspecto importante na aquisição de uma língua. Em relação à 

importância da oralidade, Guimarães (2003) afirma, sobre a alfabetização em Guiné-

Bissau: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2007/b_27. Pag. 
25. Acessado em 03.07.2012. 
8 Em indonésio, bahasa significa língua, sendo assim bahasa indonésia significaria “língua 
indonésia”, porém, ao se referirem a esse idioma, muitos timorenses dizem simplesmente 
bahasa. 
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ora, o que eu discutia com o Paulo [Freire] era em vez de nos 
precipitarmos para uma alfabetização entendida já como processo 
de aquisição do domínio da leitura e da escrita, por que não nos 
assegurarmos primeiro de que - no caso, por exemplo, de uma 
segunda língua, como é a língua portuguesa em Guiné - os alunos a 
dominem primeiramente oralmente? [...]  Por que não trabalharmos 
primeiro no sentido oral para garantir um domínio efetivo da 
oralidade, para depois então passarmos para essa fase do domínio da 
leitura e da escrita [...] (FREIRE e GUIMARÃES 2003, 179-180). 
 

Essa citação se refere à alfabetização de adultos em Guiné Bissau, cujo público-alvo, 

semelhantemente à maioria da população de Timor-Leste, não tem o Português como 

sua língua materna. Sendo assim, o princípio de trabalhar primeiramente a oralidade 

parecia ser uma opção a ser considerada, no caso da introdução do Português para 

crianças da pré-escola de Díli. 

 

Partindo desse princípio, o CPI, além de focalizar trabalhar as modalidades da 

compreensão auditiva, oral e escrita dos professores cursistas, visava a dar 

ferramentas para que eles pudessem trabalhar a Língua Portuguesa, na modalidade 

oral, com seus alunos da Pré-Escola, levando em consideração que a língua de 

alfabetização naquele contexto seria a Língua Tétum e que o Português poderia ser 

apresentado na oralidade, nos momentos lúdicos, nos jogos e canções infantis, o que 

não era novidade para todos, pois alguns já utilizavam esta língua em algumas 

atividades em sua prática, porém com metodologia diferente da que estava sendo 

apresentada no Curso.  

 

Diante do exposto, o relato dessa experiência, aqui proposto, pode trazer informações 

relevantes para o desenvolvimento de trabalhos relacionados ao ensino de Língua 

Portuguesa em Timor-Leste, atentando para atividades que contribuíram para o 

desenvolvimento do aprendizado da LP por parte dos professores participantes do 

CPI. 

 

Sendo assim, esta dissertação, na confluência das áreas de Educação e dos Estudos 

Lusófonos, focalizando o ensino de Português, tem como objetivo geral, a partir da 

análise de memoriais produzidos por participantes do CPI, verificar em que medida o 

Curso se tornou relevante para os docentes em relação ao aprendizado da LP e em sua 

prática pedagógica. Para tanto, são objetivos específicos observar: 
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1. mudanças decorrentes do CPI percebidas (ou não) pelos 

professores; 

2. impressão (ou não) dos professores quanto à contribuição do CPI 

ou de atividades realizadas durante o seu processo para fluência na 

comunicação em LP; 

3. conscientização (ou não) da importância do CPI para a formação 

docente; 

4. atividades vivenciadas no CPI e adaptadas pelos professores nas 

aulas do pré-escolar; 

5. percepção (ou não) dos professores quanto à receptividade dos seus 

alunos do pré-escolar, em relação à realização de atividades 

desenvolvidas a partir do CPI. 

 

Cabe destacar que o processo de construção do CPI se deu por meio de atividades 

conjuntas com os alunos, com quem foram discutidos alguns princípios para a 

elaboração da proposta do Curso, que enfatizava as necessidades imediatas 

apresentadas pelos participantes, considerando o ensino da língua numa dimensão 

interacional e dialógica, construídas e conduzidas conjuntamente por timorenses e 

brasileiros. Para tanto, a estruturação do Curso partiu do conhecimento do contexto 

sócio-histórico-cultural e linguístico local, noção e valorização das necessidades 

apontadas e do respeito à variedade do Português Timorense (BRITO, 2010 e 2012). 

Nesse sentido, a pesquisa se pautou numa perspectiva freireana de educação, 

compreendida como ajuda autêntica: 

 
[...] aquela em cuja prática os que nela se envolvem se ajudam 
mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer a 
realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática, em que 
os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente, é 
que o ato de ajudar não se distorce em dominação de quem ajuda 
sobre quem é ajudado (FREIRE, 1978:15).  

 

Essa construção conjunta foi um parâmetro estabelecido no CPI, a começar com a 

elaboração do programa para as aulas e, posteriormente, no planejamento das demais 

atividades pedagógicas que o Curso foi desenvolvendo.  
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O Curso teve início em fevereiro de 2008, com uma turma de 14 participantes. 

Posteriormente, com o crescimento do número de professores, passou a ser 

estruturado em três níveis: básico, intermediário e avançado. Ao final de 2010, 

chegou a 107 alunos, oriundos de 28 escolas,  de um total de 31 pré-escolas existentes 

na capital do país.  

 

É importante ressaltar que, devido ao aumento da procura pelo Curso e à autonomia 

que vinha sendo desenvolvida por parte dos participantes, os professores com maior 

proficiência na Língua Portuguesa (e que faziam parte do nível avançado) passaram a 

atuar como monitores das demais turmas. Nessa avaliação empírica, também se 

percebeu que fatores como afetividade, alteridade, motivação, alegria e prazer, foram 

relevantes no decorrer do processo. 

 

A metodologia adotada neste trabalho será o relato de experiência, descrevendo a 

experiência da pesquisadora como professora do CPI para profissionais envolvidos no 

Ensino Pré-Escolar. De acordo com o “Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde” também conhecido pelo seu nome original 

Biblioteca Regional de Medicina - (BIREME9), Relato de Experiências 

 

é um novo tipo de fonte de informação da BVS [Biblioteca Virtual 
de Saúde] dedicada à coleta de depoimentos e registro de situações 
e casos relevantes que ocorreram durante a implementação de um 
programa, projeto ou em uma dada situação problema10. 
 

A amostra para este trabalho será de 22 profissionais, integrantes da turma do nível 

avançado do curso. Desses, 18 são professores, 2 são professores e diretores de pré-

escolas da capital, 1 é funcionária do ME/Timor, e 1 é secretária de uma pré-escola.  

 

O critério de escolha da turma do nível avançado deve-se ao fato de a maioria desses 

alunos, 82%, ter ingressado no curso em 2008, permanecendo, assim, mais tempo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 A BIREME é um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde / 
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Disponível em: 
http://new.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=55
&lang=pt. Acessado em 23.02.2013. 
10 Disponível em: 
http://new.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Abirem
e-define-metodologia-para-qrelato-de-experienciasq&catid=15%3Aops-
wdc&Itemid=73&lang=pt . Acessado em 22.02.2013.	  
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como integrantes do CPI e também por ser essa a única turma que elaborava o 

memorial, que foi o documento selecionado para análise nesta dissertação. 

 

O corpus a ser analisado, neste trabalho, constitui-se portanto, de trechos de 

memoriais, de quatro professores, participantes da turma de avançado, recolhidos 

durante o ano de 2010. Utilizar-se-á, também, fotografias, objetivando ilustrar o que 

for sendo apresentado no decorrer dos capítulos. 

 

Para a realização da coleta de dados, cada aluno foi cadastrado e convidado a 

participar da presente pesquisa. Todos concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (apêndice 8). O ME/Timor e o Instituto Nacional de 

Formação Profissional Contínua - INFPC (atualmente Instituto de Formação de 

Docentes e Profissionais da Educação- INFORDEPE) também consentiram com a 

realização da pesquisa. 

 

Estruturalmente, além destas Considerações Iniciais, o Trabalho traz, no primeiro 

capítulo, “Abordagem geral sobre o contexto geográfico, histórico e linguístico de 

Timor-Leste”, informações da geografia, da história e do panorama linguístico de 

Timor-Leste, apontando discussões acerca das línguas oficiais (Tétum e Português). 

Apresentam-se algumas especificidades da Língua Portuguesa em Timor-Leste e a 

importância de se considerar a Língua Tétum como fator facilitador do ensino de 

Português naquele contexto. 

 

O segundo capítulo, intitulado “Descrição pedagógica do CPI”, caracteriza a amostra 

aqui utilizada e faz uma descrição do CPI, quanto ao processo de planejamento, 

construção metodológica, implementação, execução e as mudanças ocorridas durante 

os três anos de duração. 

 

O terceiro capítulo, “O início da memória é como um pirilampo que está a brilhar 

para fazer memória – análise dos memórias”, traz a fundamentação teórica sobre 

memorial e a análise do corpus: trechos de memoriais de quatro informantes, 

participantes do CPI. Para isso, estabelecemos cinco categorias de análises, as quais 

correspondem aos objetivos específicos deste trabalho.  
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Após as Considerações Finais, seguem-se as Referências, Apêndices e Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

ABORDAGEM GERAL SOBRE O CONTEXTO GEOGRÁFICO, 

HISTÓRICO E LINGUÍSTICO DE TIMOR-LESTE 

 
 
 

Na ponta da tua baioneta 
Assinalaste o rasto da tua passagem 

Na ponta da minha baioneta 
Marcarei na História a forma da minha libertação11. 

 

Borja da Costa (1975) 

 

 

 

Figura 2: mapa-mundi destacando a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP12 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  Disponível em: http://ruialme.blogspot.com.br/search?q=borja+da+costa. Acessado em 
15.01.2013. 

12Disponível em: http://www.cplp.org/id-22.aspx. Acessado em: 05.07.12.	  
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Timor-Leste se localiza no sudeste asiático e faz fronteira com dois grandes países, 

Indonésia e Austrália. O país tem uma extensão territorial de 14.954 quilômetros 

quadrados e de acordo com o Censo (2010), tem uma população de 1.066.409 

habitantes. Subdivide-se em 13 Distritos, tendo a cidade de Díli como sua capital. 

Timor-Leste integra, desde 2002, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-

CPLP. 

 

Tendo em vista este trabalho estar relacionado ao ensino de LP, faz-se necessária a 

apresentação de um panomarama histórico e linguístico do contexto leste-timorense, 

uma vez que esses dois aspectos estão intimamente relacionados. Para tanto, far-se-á 

uma abordagem geral, iniciando com o período colonial português, passando pelo 

domínio de ocupação indonésia até chegar à independência do país.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Língua Portuguesa em Timor-Leste quando colônia portuguesa 

 

A chegada dos portugueses ao território timorense se deu por volta de 1512. Durante 

4 séculos e meio, Timor-Leste ficou sob o domínio de Portugal, sendo que, na 

primeira fase, até 1556, sua presença foi exclusivamente comercial. Na segunda fase, 

a via de domínio portuguesa se deu por meio da missionação. Em 1738, foi instituído 

um seminário em Manatuto, que também pode ser considerado como um centro de 

difusão da LP. Nessa nova fase, a dominação portuguesa era comercial e religiosa, 

com viés também político (THOMAZ, 2002:136-137). 

 

Timor-Leste foi colônia de Portugal até 1975 e a língua de administração foi 

logicamente a LP. Apesar disso, o Português foi pouco difundido, especialmente 

devido ao baixo número de escolas existentes durante o período de colonização. 

Segundo Thomaz (2002:138), apenas “em 1915 se abriu a primeira escola oficial em 

Díli”. 

 

Não é à toa que os dados do censo, no ano de 1970, foram alarmantes em relação à 

taxa de analfabetismo, apontando para uma população com mais de 90% de 

analfabetos; porém, o processo de escolarização nas séries iniciais melhorou nos 

últimos anos de colonização. Thomaz (2002:139), referindo-se ao ensino elementar, 

afirma: “em 1970-1971 frequentavam a escola 28 por cento das crianças em idade 
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escolar; em 1972-1973 a percentagem ascendia a 51 por cento para atingir em 1973-

1974 os 77 por cento”. 

 

Como se pode perceber, a educação não era uma prioridade no período colonial 

português, logo, a Língua Portuguesa também não chegou ser a língua falada pela 

maioria das etnias timorenses. Nesse sentido, a Língua Tétum exerceu e continua 

exercer o seu papel como língua veicular. A função da LP em Timor-Leste foi e será 

de extrema importância, não somente para isso, mas também para o fortalecimento 

das línguas locais. Em relação a essa questão, pode-se contemplar a afirmação da 

direção do Instituto Nacional de Linguística de Timor Lorosa’e - INL, em entrevista 

concedida ao jornal local STL, em 30 de agosto de 200313, que afirma: 

 
o colonialismo português, quer dizer, o sistema de exploração que 
subjugou o nosso povo, durou uns 80 anos apenas, de 1894 a 1974. 
Antes, até 1891, os portugueses não nos dominavam directamente, 
eles governavam-nos através dos nossos liurais14. Durante o tempo 
desse “Protectorado” (1511-1891) a língua de Portugal e sua cultura 
e a sua religião católica estabeleceu raízes no nosso país, e 
enriqueceu e deu abrigo ao nosso Tétum. Portanto, a “língua de 
Portugal”, a sua cultura e sua religião já havia tornado um aliado do 
Tétum. 

 

Essa relação antiga do Português com o Tétum ocasionou o empréstimo de inúmeros 

vocábulos da LP tanto para o Tétum, quanto para as demais línguas locais. Porém, 

apesar da falta de políticas coloniais que valorizassem essas línguas, o Tétum foi se 

fortalecendo paulatinamente: 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Disponível 
em:http://www.freewebs.com/jpesperanca/badaen%20no%20knaar%20hanorin%20lian%20ih
a%20Timor%20Lorosae_traducao%20para%20portugues.pdf. Acessado em: 10/08/2012. 
14liurai. s. Chefe (tradicional de um reino); monarca, soberano (lit. acima da terra); chefe de 
um suco independente [suco é o nome que se dá a uma das divisões territoriais de Timor-
Leste]. Usar-se-á como referência para traduzir as palavras em Tétum o Dicionário Tétum-
Português de Costa (2000). 
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reconhecendo a história de Timor, podemos dizer que se não 
houvesse a língua portuguesa, não teria havido um idioma chamado 
tétum-praça15 - que encontrou no Português uma fonte nos aspectos 
fonológicos (sistema de sons), morfológicos (formação de palavras), 
sintácticos (construção das frases), semânticos (atribuição dos 
significado), pragmáticos (uso prático), mentais e culturais 
(estrutura do pensamento e hábitos ou processos)16. 

 

Essa afirmação mostra a importância do Português para a Língua Tétum, apesar de o 

colonialismo português não ter tido intenção de beneficiar Timor-Leste nesse sentido, 

pois não havia nenhuma política de preservação, valorização e de ensino das línguas 

locais. Uma exceção ocorreu no governo de Filomeno da Câmara (1910-1917), que 

chegou a produzir uma cartilha em Tétum, que, porém, foi utilizada por pouco tempo 

(THOMAZ, 2002:138), chegando a receber punições os estudantes que fossem pegos 

falando nas línguas locais timorenses em sala de aula. O trecho abaixo, extraído de 

“Crônicas de uma Travessia”, do timorense Luís Cardoso, registra como isso 

acontecia: 
Embora a escola fosse um local erigido no meio daquelas colinas, 
como um altar de sabedoria, com gente oriunda de diversas etnias e 
falantes de diferentes idiomas, o português era obrigatório, e 
sancionado com reguadas quem transgredisse essa norma. O efeito 
da mandioca seca ou da reguada era fustigante mas eficaz. Durante 
o dia a palmatória circulava de mão em mão através de sentinelas, 
ou guardas linguísticos, por vezes armavam ciladas como forma de 
se livrarem rapidamente do testemunho (CARDOSO, 2010: 47). 

 

A proibição e as sanções para quem falasse as línguas locais eram mais comuns nos 

externatos, mas nas demais escolas o ensino também só era realizado em Língua 

Portuguesa. 

Em 1938 foi criado em Díli o colégio-liceu semioficial, arruinado durante a ocupação 

japonesa na Segunda Guerra Mundial (1942-1945), cujas atividades só recomeçaram 

em 1952 (THOMAZ, 2002:139). 

 

Nos anos que antecederam os fatos históricos ocorridos em 1974-1975, percebe-se, 

pelos resultados do censo apresentados, uma elevação na taxa de escolarização e, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15Existem duas variedades da língua tétum: o tétum terik e o tétum praça, também conhecida 
como tétum Díli, sendo a variedade eleita como língua oficial. 
16Ibid. 
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consequentemente, no tocante à aprendizagem da LP. No entanto, como afirma 

Thomaz (2002:139) “o Português não chegou, pois, a tornar-se em Timor a língua 

normal da comunicação oral” (...), embora, ressalta o autor (2002:143), “o português 

tem, tal como o Tétum, além desta, outra função: uma função integradora na 

sociedade timorense ao nível pelo menos das camadas dirigentes, dos letrados que 

ocupam na pirâmide social uma posição cimeira”. 

 

1.2 Domínio indonésio 

 

Em 1975, com a independência timorense e a saída dos portugueses, a Indonésia, de 

forma violenta, ocupou o território timorense para um domínio de 24 anos, período 

em que cerca de 250 mil pessoas foram mortas (quase 1/3 da população à época). 

Dentre muitas imposições, a Língua Indonésia foi uma delas. Quando os indonésios 

invadiram Timor-Leste, os timorenses não tinham nenhum domínio de sua língua, que 

passou a ser imposta, conforme registra a Direção do INL (2003)17: “esta é uma 

língua estrangeira que o regime de Suharto18 impôs no nosso país através de uma 

política colonial que se esforçava de forma insana por fazer desaparecer nossa cultura 

e identidade nacional”. A invasão indonésia e todo o período de sua dominação 

remetem ao que Freire chama de dominação cultural: “no fundo, invasão é uma forma 

de dominar econômica e culturalmente o invadido” (FREIRE, 2011: 205). 

 

Estrategicamente, a Indonésia tentou descaracterizar a cultura timorense, 

primeiramente pela imposição da Língua Indonésia, e depois pelo estabelecimento de 

uma política que desconsiderava a identidade timorense. Nas escolas, eram ensinados 

os cinco princípios de pancasila19: 1. Monoteísmo (Ketuhanan); 2. Humanismo 

(Kemanusiaan); 3. Unidade (Kebangsaan); 4. Democracia (Kerakyatan); 5. Justiça 

Social (Keadilan Sosial)20. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Disponível em: 
http://www.freewebs.com/jpesperanca/badaen%20no%20knaar%20hanorin%20lian%20iha%
20Timor%20Lorosae_traducao%20para%20portugues.pdf. Acessado em: 10.08.2012. 
18Presidente da Indonésia na época da invasão.  
19Pancasila era o Instrumento de controle das instituições sociais e políticas da Indonésia. 
20 http://www.dpp.pt/Lists/Pesquisa%20Avanada/Attachments/1348/infor_inter_2006_VI_1.p
df. Acessado em: 20.01.2013. 
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Alguns dos princípios, caso fossem realmente cumpridos, poderiam contribuir para o 

desenvolvimento da nação timorense: no entanto, o período de domínio indonésio foi 

marcado por violência física e moral.  

 

Os princípios 3 e 4 de pancasila eram ensinados nas escolas e aplicados em relação à 

unidade e democracia em Timor-Leste, como parte da Indonésia, objetivando, dessa 

forma, alienar a identidade nacional dos timorenses, já que, naquela circunstância, 

Timor-Leste deixava de ser um país para ser a 27a província da Indonésia. 

 

Os indonésios ignoravam não só o Tétum e as demais línguas nacionais, como 

também rejeitavam, principalmente, a Língua Portuguesa, descartando aspectos 

identitários timorenses, pois a essa altura o Português já estava muito presente na 

Língua Tétum. Dessa maneira, a partir do momento que desvalorizavam e proibiam o 

Português, estavam desvalorizando o Tétum como língua nacional. Apesar disso, e da 

falta de políticas que valorizassem o Tétum, naquele período, essa língua facilitou a 

comunicação entre os timorenses da maioria dos Distritos21, para que pudessem lutar 

no processo de resistência pela libertação do domínio indonésio. Nesse contexto, a 

Igreja Católica Romana teve papel importante para o fortalecimento do Tétum, ao 

traduzir os textos religiosos para esse idioma: 

 
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 teria 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 
conscientizassem da beleza e do potencial do Tétum como meio 
litúrgico22 (HULL, 2001: 37). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21Apesar de a Língua Tétum ser a mais falada em Timor-Leste, a sua presença, em alguns 
Distritos, é bastante restrita, porém sua expansão tem sido crescente. 
22Atualmente, os documentos oficiais são elaborados em Tétum e alguns em Tétum e em 
Português, os programas da rede de televisão local também são transmitidos em uma das duas 
línguas oficiais, bem como alguns jornais locais impressos. Contudo, ainda há muitas 
divergências quanto à padronização ortográfica estabelecida pelo INL. 
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De modo geral, o cristianismo recorreu a vocábulos do Português para serem 

introduzidos no Tétum23 “bem como à criação de novos vocábulos, a partir dos seus 

próprios recursos linguísticos”. Por exemplo: para o termo “Deus”, os missionários 

adotaram o nome do ser supremo das crenças animistas dos nativos, Maromak, que 

significa brilhante, cintilante” (THOMAZ, 2002: 111). 

 

Considerando que a maioria da população timorense, na altura, era católica e 

participava das cerimônias religiosas, a produção e a distribuição de materiais 

litúrgicos em Tétum contribuiu para que essa língua fosse disseminada em todas as 

regiões do país. Ainda sobre o desenvolvimento do Tétum naquele período, Hull 

(2001) afirma que 

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 (HULL, p.38). 
 

Durante a ocupação, a Bahasa Indonésia também influenciou muito o Tétum e as 

demais línguas locais. Decorridos alguns anos da independência e da permanência do 

domínio dessa língua por parte dos timorenses, especialmente por aqueles que tiveram 

sua educação formal nessa língua, vocábulos indonésios foram naturalmente 

introduzidos tanto nas línguas nacionais quanto no Português Timorense. Essa mistura 

pode ser considerada como um fator de enriquecimento e fortalecimento, 

especialmente da Língua Tétum, que, no contexto atual, precisa cada vez mais se 

solidificar como língua cooficial ao lado do Português. 

 

Durante a ocupação Indonésia, a Língua Portuguesa, aos poucos, foi sendo proibida 

de ser falada e ensinada em todo o país: no entanto, continuou a ser utilizada nos 

departamentos públicos durante os primeiros três anos de ocupação, como alerta 

Carvalho (2004:20) “não esquecer que o funcionalismo recorreu ao Português até 

1978”.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Termos como os dias da semana, Natal e Páscoa foram assimilados pela Língua Tétum após 
a adoção do calendário cristão (THOMAZ, 2002: 111). 
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Em relação ao ensino, um dos únicos estabelecimentos que naquele período 

permaneceu com o ensino em Português foi o Externato São José, possibilitando que 

uma minoria continuasse seus estudos em Português. Entretanto, mesmo de maneira 

informal, algumas organizações católicas e voluntários diversos continuaram 

ensinando a Língua Portuguesa em suas casas, clandestinamente. Nas montanhas, 

onde um grande número de timorenses se refugiou, também se alfabetizava em 

Português, mesmo que em condições bem difíceis.  

 

Como dissemos, com a proibição do uso da Língua Portuguesa por parte do governo 

indonésio, surgia também a pressão para que os timorenses aprendessem a Bahasa 

Indonésia. Na mesma época, os indonésios implementaram programas televisivos de 

ensino de sua língua e abriram muitas escolas, alfabetizando em indonésio. Durante 

esse período, mais de 6 mil professores indonésios integravam o corpo docente das 

escolas de ensino básico em Timor-Leste, revelando o esforço do invasor para 

implantação de sua língua. À medida que os timorenses iam aprendendo a Língua 

Indonésia, alguns iam sendo recrutados para atuarem como professores. 

 

O Português, em parceria com o Tétum, exerceu um papel muito importante nas 

comunicações secretas nesse período, sendo considerada como língua de resistência, 

pois os timorenses trocavam correspondências sigilosas, fazendo uso da LP e 

organizavam ações de defesa, nessa época de muita repressão, marcado pela falta de 

liberdade de expressão e extrema violência. Apesar da massificação quanto ao ensino 

da Língua Indonésia e da proibição em relação ao uso da Língua Portuguesa, esta 

exerceu um papel importante na luta pela libertação. 
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Figura 3: guerrilheiros timorenses refugiados nas montanhas, durante o período indonésio, 
com faixa em Português com a frase: Pátria ou morte! 24 (sem data). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: faixa escrita em Português, relembrando o Massacre de Santa Cruz, ocorrido em 
12/11/1991, período de domínio indonésio, marcado pela repressão e violência25. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Disponível em: 
https://encryptedtbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQwey_gyqVjswO5xp7ZuEfK0n7K
-xPA-7denQZcZ22TelDW_iFC . Acessado em 14.05.2012. 
25Outro meio em que a Língua Portuguesa aparecia no período do domínio indonésio eram os 
panfletos com mensagens contra a Indonésia, elaborados e distribuídos pela resistência 
timorense tanto em Português quanto em Tétum, limitando o acesso das informações para os 
indonésios, já que os mesmos não tinham domínio de nenhuma das duas línguas. Foto 
disponível em: 
https://encryptedtbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQwey_gyqVjswO5xp7ZuEfK0n7K
-xPA-7denQZcZ22TelDW_iFC acessado em 14.05.2012. 
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Figura 5: “Na ponta da minha baioneta escrevei a história da minha libertação”. Inscrição em 
Português, feita no período da resistência timorense em uma parede de um muro no Distrito 
de Manatuto (sem data). A inscrição faz menção ao poema: “O rasto da tua passagem” de 
Borja da Costa. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 
As inscrições das faixas e do muro utilizando a LP, além de evidenciar a relevância 

dessa língua em Timor-Leste, ratificam que, de forma escrita, o Português era a língua 

mais utilizada naquele período. Como afirma Thomaz (2002:143): 

 
O português é, aliás, a única língua normalmente escrita, pois a 
despeito da impressão de alguns dicionários, métodos, catecismos, 
livros de orações e resumos da Bíblia em tétum e em galóli, nunca 
se impôs o uso escrito das línguas vernáculas. Mesmo na 
correspondência particular, os timorenses preferem em regra 
escrever ou ditar a quem o saiba fazer – cartas em português a 
utilizar o idioma local ou mesmo o tétum, cuja notação lhes parece 
embaraçosa à falta de uma convenção ortográfica arraigada no uso 
(THOMAZ, 2002:14326). 

 

Em 30 de agosto de 1999, 98,6% da população votou em um referendo, organizado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), com as possiblidades de Timor-Leste 

permanecer como Província da Indonésia ou ser um país independente. No dia 04 de 

setembro, após a divulgação do resultado, em que 78,5% dos timorenses votaram em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Felizmente, após a independência de Timor-Leste, a utilização da língua tétum tem 
aumentado cada vez mais. Registrando, assim, mudanças quanto ao registro feito por Thomaz 
(2002:143). Atualmente tanto na oralidade, quanto na escrita, o Tétum é a língua mais falada 
naquele país. Um fator que contribui para que isso ocorra é o fato de ela ser, nos dias atuais, 
uma das línguas de ensino. Outro fator é devido à mídia estar utilizado cada vez mais essa 
língua. A respeito dessas questões consultar: OLIVEIRA, Benvinda Lemos da Rosa (2011). 
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prol da independência, houve grande represália por parte da Indonésia que, 

inconformada com o resultado, destruiu a maioria dos prédios públicos construídos 

durante sua permanência no país. Nas palavras de Power (2008) após o anúncio dos 

resultados, milicianos indonésios 

 
Iniciaram uma orgia selvagem de saques, limpeza étnica e matança 
que deixou ao menos três quartos de todas as propriedades 
queimadas ou destruídas, a maioria da população privada de seus 
lares e mais de mil timorenses mortos. As ações visaram destruir as 
perspectivas de sobrevivência do Timor-Leste (POWER, 2008:319). 

 

Em 20 de maio de 2002, é declarada a Independência da República Democrática de 

Timor-Leste, país provido de muitas riquezas naturais, mas que apesar disso, vive 

basicamente da agricultura de subsistência, do trabalho artesanal e, nas áreas 

costeiras, da pesca, que se utiliza de pequenas canoas. Como uma das mais novas 

nações do mundo, tem grandes desafios a superar em todas as áreas.  

 

1.3 A diversidade linguística em Timor-Leste e o Português pós-independência 

 

Timor-Leste é um país multilíngue e a maioria dos timorenses fala duas ou mais 

línguas. De acordo com Hull (2005), quinze línguas diferentes são faladas no 

território timorense, além do Português, do Indonésio e do Inglês. Para ele 

 
os quinze idiomas que formam o património nacional (12 dos quais 
austronésicos, os demais de origem papua) são línguas ‘lusóides’ no 
mesmo sentido que o inglês é uma língua germânica mas 
igualmente ‘romanóide’, graças ao seu longo e íntimo contacto com 
o francês. Os 24 anos da dominação indonésia não conseguiram 
esmagar esta realidade concreta ou deturpar a índole linguística de 
Timor-Leste27 (HULL, 2005:35).  

 

Essa afirmação revela que o sistema indonésio não conseguiu diminuir a riqueza 

linguística daquela nação. Além das 15 principais línguas, há ainda outras línguas 

locais minoritárias. Pinho (2012:35) aponta também para o surgimento de 

comunidades migratórias da população chinesa, que falam Mandarim, Cantonês e, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Disponível em: http://www.instituto-camoes.pt/encarte/encarte88b.htm. Acessado em 
10/05/2012. 
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principalmente, Hakka. O mapa linguístico a seguir apresenta detalhadamente essa 

diversidade: 

 

 

 

Figura 6: mapa linguístico de Timor-Leste (PINHO, 2012:35). 

 

Para a determinação das línguas oficiais de Timor-Leste, a Assembleia Constituinte 

do país, eleita em processo democrático, juntamente com membros do Conselho 

Nacional de Resistência Timorense - CNRT28 e com representantes da população, 

escolheram a Língua Portuguesa e a Língua Tétum como línguas oficiais de Timor, 

consideradas parte da identidade nacional.  

 

Em 2002, a oficialização dessas duas línguas foi garantida pela Constituição da 

República Democrática de Timor-Leste, enquanto o Inglês e o Indonésio são 

garantidos como línguas de trabalho.  

 

A respeito da escolha das línguas oficiais de Timor-Leste, Costa (2012: 215) afirma:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28Organização política que congregava membros dos movimentos da independência e que 
contribuiu para que Timor-Leste vencesse o referendo de 1999.	  
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o povo timorense, através dos seus legítimos representantes, 
escolheu o tétum e o português como suas línguas oficiais. A 
escolha da língua portuguesa contabiliza: um peso simbólico (por 
ser língua da resistência à invasão indonésia, língua usada para dar 
informações ao mundo sobre a luta e os efeitos da invasão), um 
aspecto identitário (o do seu passado sem grandes imposições, sem 
grande impacto), um aspecto afetivo (ligação ao catolicismo, igreja 
que em conflitos de guerra – segunda guerra mundial, invasão 
indonésia (nunca abandonou o povo) e um aspecto geostratégico 
(Timor confinado à Indonésia e à Austrália). A escolha da língua 
tétum constitui, por um lado, a assunção do compromisso de defesa, 
desenvolvimento e promoção de uma língua em situação altamente 
desfavorecida. 

 

Isso reafirma o caráter identitário da Língua Portuguesa em Timor-Leste. Em 

consonânica com o pensamento acima, Hull (2001: 39) afirma  

 
Se Timor-Leste deseja manter uma relação com o seu passado, 
dever [deve] manter o português. Se escolher outra via, um povo 
com uma longa memória tornar-se-á numa nação de amnésios, 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 (HULL, 2001:39). 

 

Hull (2001) e Costa (2012) deixam claro o valor do Português em Timor-Leste como 

língua oficial. No entanto, devido à proximidade geográfica com a Austrália e com a 

Indonésia, e levando em consideração o fato de grande parte da população atualmente 

dominar a Bahasa Indonésia, um questionamento que surge frequentemente é o 

porquê de a língua cooficial, juntamente com o Tétum, não ser nem o Indonésio nem 

o Inglês. Todavia, diante dos aspectos já levantados em relação à importância do 

Português para Timor, não se pode comparar o valor identitário do Português naquele 

contexto com a relação de Timor-Leste com essas duas outras línguas. 

 

Em relação ao Inglês, tem aumentado o número de falantes, nos últimos 12 anos, 

devido à presença da ONU no país. Além disso, há a exigência de algumas ONGs 

internacionais não lusófonas de se ter o Inglês como um dos requisitos para seus 

funcionários, mesmo timorenses, especialmente pelo desinteresse desses estrangeiros 

em falar as línguas oficiais e porque, em muitos casos, essas organizações são 
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originalmente de países de Língua Inglesa. Outro fator que não contribui para a 

expansão das línguas oficiais nas ONGs é a falta de uma lei que regulamente essas 

entidades quanto ao uso das línguas oficiais. Essa problemática poderá ser amenizada 

por uma política linguística que valorize cada vez mais o Tétum e o Português, 

possibilitando seu ensino e promoção, não somente nas instituições educacionais, mas 

também nas instituições das demais áreas, tanto nacionais quanto internacionais 

(públicas e privadas). 

 

Em defesa da escolha do Português como língua oficial em Timor-Leste e das 

vantagens que essa língua pode representar, inclusive para o Tétum, Hull (2001:48) 

destaca  

 
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 (HULL, 
2001:48).  
 

A afirmação acima revela a pertinência do Português como língua cooficial em 

Timor-Leste. Contudo, não se pode ignorar que, como toda língua possui um caráter 

mutável e dinâmico, o Inglês, com menos intensidade que o Indonésio, tem 

contribuido com empréstimos lexicais para a Língua Tétum, para as demais línguas 

locais e também para as especificidades do Português Timorense. A respeito da 

questão de empréstimos lexicais, Carvalho (2004) alerta: 

 

o movimento de empréstimos como forma de inovação é, por 
conseguinte, imparável, o que sofre alteração é a fonte de migração 
de palavras [...]. É uma das principais fontes de inovação lexical- 
rede de pegadas e percursos das línguas envolvidas em sucessivas 
encruzilhadas históricas (CARVALHO 2004:12). 

 

Em Timor-Leste, os empréstimos lexicais são oriundos de diversas línguas, 

especialmente das que exerceram papéis importantes na história e, é claro, não se 
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pode querer deter os acréscimos que vão surgindo naturalmente em uma língua e que 

contribuem para o seu fortalecimento e expansão vocabular.  

 

Sabe-se que a imprensa tem um papel fundamental no processo de consolidação e 

propagação da língua. Porém, o que tem acontecido naquele país é que, muitas vezes, 

os empréstimos são utilizados inadequadamente, dificultando a compreensão das 

matérias publicadas e divulgando a Língua Tétum equivocadamente, apesar de já 

existir, desde 2004, o Matadalan Ortográfiku ba Tétum Praça (um prontuário para o 

Tétum), editado pelo INL29. 

 

Após o referendo de 1999, no período de Administração Transitória da ONU, até a 

independência, restaurada a 20 de maio de 2002, recomeçam os investimentos no 

sentido do estabelecimento de programas de ensino de Língua Portuguesa e de 

padronização da ortografia da Língua Tétum pelo INL. Atualmente, há diversos 

programas de cooperação (especialmente do Brasil e de Portugal) no sentido de 

expansão da Língua Portuguesa em todo o território timorense, como, por exemplo, o 

PQLP e a Cooperação Acadêmico-Cultural UNTL-Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - UPM-2012.  

 

Um aspecto curioso é o fato de que mesmo a minoria da Associação Popular 

Democrática Timorense - APODETI, partido timorense que na altura do domínio 

indonésio era a favor da integração de Timor-Leste à Indonésia, mantinha nos seus 

estatutos o uso oficial do Português (HULL, 2001:37). 

 

A introdução cada vez maior de vocábulos da Língua Portuguesa na Língua Tétum 

torna-se mais um fator que exige do professor timorense domínio das duas línguas 

oficiais para que possa exercer de forma mais efetiva a sua cidadania. Caso contrário, 

inclusive o seu domínio da Língua Tétum ficará de certa forma limitado, tanto na 

leitura e na expressão oral e escrita, quanto na compreensão auditiva, considerando 

que a mídia timorense tem contribuído para a inclusão de vocábulos do Português na 

Língua Tétum. Outro aspecto a ser considerado é que há uma exigência do ME/Timor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29A respeito desse tema consultar: NEVES, E. J. (2011). 
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que determina que todos os professores tenham domínio do Português e, sendo assim, 

os professores necessitam da proficiência nessa língua. 

 

Percebe-se, portanto, que a Língua Portuguesa em Timor-Leste não recebeu o estatuto 

de língua oficial apenas pelo fato de o país ter sido colônia de Portugal, mas sim pelo 

importante papel que essa língua exerceu no período de domínio indonésio ao 

contribuir para o processo de libertação e que, certamente, contribuirá para a inserção 

do país no contexto mundial. 

 

1.4 A lusofonia em Timor-Leste 

 

Quando se fala, nesta pesquisa, sobre Língua Portuguesa, também se está referindo à 

inserção de Timor-Leste no espaço da lusofonia, que não se pode restringir aos 

aspectos linguísticos, embora, na maioria das vezes, seja sobre a presença da Língua 

Portuguesa o destaque quando se aborda o tema. Na verdade, pode-se dizer que 

embora não seja o único, esse é o principal aspecto que constitui uma comunidade 

lusófona. Para Martins (2006: 50) 
 
A lusofonia só poderá entender-se como espaço de cultura. E, como 
espaço de cultura, a lusofonia não pode deixar de nos remeter para 
aquilo que podemos chamar o indicador fundamental da realidade 
antropológica, ou seja, para o indicador de humanização que é o 
território imaginário de paisagens, tradições e língua, que da 
lusofonia se reclama, e que é enfim o território dos arquétipos 
culturais, um inconsciente coletivo lusófono, um fundo mítico de 
que se alimentam sonhos. 

 

Nessa mesma perspectiva Fiorin postula: 

 
a lusofonia é o espaço dos que falam português. Entretanto, como a 
língua não tem meramente uma função instrumental de servir à 
comunicação, a lusofonia não pode ser pensada simplesmente como 
um espaço de usuários do português. Tendo a língua uma função 
simbólica e um papel político, a lusofonia tem que ser analisada 
como um espaço simbólico e político (FIORIN, 2006:25).  
 

O termo lusofonia vem sendo discutido, por vezes, de forma bastante polêmica, com a 

argumentação de que tem conotação ligada à presença do ex-colonizador. Porém, é 

preciso entender que, de fato, a Língua Portuguesa e demais aspectos relacionados à 

lusofonia fazem parte das raízes históricas e culturais dos países da CPLP e que estão 
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presentes na atualidade, não no sentido de domínio, nem de centralização e nem de se 

reviver um passado colonial; porém, se deve reconhecer os elementos que 

constituíram a sua história. Brito e Bastos (2006), a respeito do problema de natureza 

etimológica e semântica do termo lusofonia, lembram que: 

 
o substantivo abstrato “lusofonia” remete à Lusitânia, província 
romana pertencente à Hispânia, habitada pelos lusitanos” e a 
forma luso, “do latim lusu, remete a lusitano, português, relativo 
a Portugal”. Assim é que, fora do espaço “Portugal”, esse fator 
semântico acarreta, por vezes, um certo desconforto pela 
evocação que faz à centralidade da matriz portuguesa em relação 
aos sete outros países (BRITO e BASTOS, 2006: 65). 

 

Em Timor-Leste, não se verifica rejeição ao uso da palavra “lusofonia”; pelo 

contrário, a menção que é feita sobre o termo normalmente remete aos aspectos 

culturais e/ou raízes históricas, sem uma conotação negativa. A resposta de dois 

professores timorenses acerca de como percebem a lusofonia em Timor-Leste30 pode 

ilustrar essa afirmação: 

 

Lusofonia é o laço que une o povo timorense aos outros países 
de expressão portuguesa. A presença da lusofonia em Timor é 
representada através de músicas, danças e também da língua que 
esse povo fala. Além disso, o jogo de futebol é um símbolo da 
lusofonia pois todos os países que falam o português adoram a 
bola e quando quem joga é Portugal ou Brasil com outras nação, 
o timorense sempre apoia Portugal ou Brasil. Os jovens apesar 
de tudo gostam de colecionar bandeiras de Portugal e Brasil e 
também muitos têm preferência por jogador de Portugal e de 
Brasil. (entrevistado 1) 

Percebo [a lusofonia] como uma intenção cultural, linguística, 
histórica e religiosa, herdada pelos portugueses que permanece 
na vida quotidiana do povo e governantes timorenses. 
(entrevistado 2) 

 

Essas respostas levam a pensar que o termo lusofonia em Timor-Leste pode ser visto 

com certa naturalidade e de forma abrangente, considerando-se outros aspectos além 

da Língua Portuguesa: dança, música, esporte, aspectos históricos e religiosos, o que é 

absolutamente pertinente, como afirmam Brito e Bastos (2006):  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30A pergunta foi feita de forma escrita e os professores responderam em seguida, sem 
interferência da pesquisadora, acerca da questão. Essas entrevistas não compõem o corpus 
deste trabalho e foram realizadas pela pesquisadora, em momento diferente ao desta pesquisa. 
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não se pode conferir ao espaço linguístico a responsabilidade de 
servir como denominador comum da lusofonia. Por isso é 
imprescindível pensar-se numa área cultural lusófona, 
considerando história, ritos, mitos, costumes, valores e todos os 
demais elementos que colaboram com a construção identitária de 
cada país onde também se fala o português (BRITO e 
BASTOS, 2006:75). 

 

Tanto o entrevistado 1 quanto o entrevistado 2 ratificam que a Língua Portuguesa e 

outros aspectos citados foram herdados de Portugal. No entanto, tais aspectos não se 

configuram como uma imposição da presença portuguesa no contexto atual, mas os 

entrevistados reconhecem, através da história, fatores de aproximação entre países 

irmãos. Nesse sentido, afirma Martins (2006) que a lusofonia só poderá ser entendida 

como um espaço de cultura e que a cultura e o progresso são resultados provenientes 

dessa mistura. Nas palavras do autor: 

 
o espaço cultural da lusofonia é um espaço necessariamente 
fragmentado. E a comunidade e a confraternidade de sentido e de 
partilha comuns só podem realizar-se pela assunção dessa 
pluralidade e dessa diferença e pelo conhecimento aprofundado de 
uns e de outros (MARTINS, 2006:58). 

 

Pode-se pensar nesse progresso, apontado por Martins, como um processo de 

enriquecimento e, sendo assim, uma das áreas que vêm sendo enriquecida pela 

mistura em Timor-Leste é a questão linguística, com as variedades do português das 

cooperações lusófonas no contexto timorense.  

 

A respeito da questão da lusofonia em Timor-Leste, Costa (2012:219) afirma que 

 
a lusofonia em Timor-Leste depende dos laços e atividades 
conjuntas que os “cooperantes” [cooperantes internacionais] e as 
entidades acadêmicas lusófonas saibam e queiram contribuir com os 
setores leste-timorenses. Os professores são parceiros estratégicos, 
imprescindíveis, nessa ação da língua portuguesa (COSTA, 2012: 
219). 
 

Parte da cooperação lusófona existente entre os países da CPLP mais presente em 

Timor-Leste (Portugal e Brasil) dedica-se à tarefa de ensino da Língua Portuguesa e 
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formação de professores. Essa cooperação é fundamental no processo de consolidação 

e fortalecimento do Português no país, ainda para Costa (2012), 

 

o Português é, em Timor-Leste, uma língua do patrimônio cultural, 
de memória histórica e literária e de convivência na tradição local. 
Pois, hoje conhecemos o passado de Timor - sua vida, sua história, 
seus povos, suas culturas- porque podemos consultar obras escritas, 
maioritariamente, em língua portuguesa (COSTA, 2012:217). 
 

Esse valor cultural, apontado por Costa, fica evidente na resposta 1, quando o 

entrevistado afirma que quando há um jogo de futebol entre Brasil ou Portugal com 

outra nação, a preferência timorense é por um desses dois países. Certamente é a 

relação lusófona existente entre essas três nações que faz com que haja essa empatia 

por parte dos torcedores timorenses. 

 

Parece consensual o sentimento de pertencimento que o timorense tem em relação à 

CPLP e em momento algum é feita alguma menção de que o Português seja uma 

língua que remete ao antigo colonizador, pelo contrário, tem sido considerada como 

um patrimônio de nenhum e de todos. Como afirma o ensaísta português: “uma língua 

não tem um outro sujeito senão aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu 

‘proprietário’, pois ela não é objeto, mas cada falante é seu guardião” [...] “uma nação 

não é dona da sua língua" (LOURENÇO, 2001: 123 e 189). Nem mesmo Portugal, 

por ser o país que há mais tempo é “proprietário” e disseminador desse idioma nas 

suas antigas colônias, pode ter o sentimento de “dono” da Língua Portuguesa, nem o 

Brasil, por possuir o maior número de falantes, pode se considerar como tal. Pelo 

contrário, todas as comunidades que dela fazem uso têm também o Português como 

sendo parte do seu patrimônio.  

 

1.5 Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste 

 

Outro aspecto a se pensar é quanto ao o ensino do Português em Timor. Costa (2012) 

ressalta a necessidade de se garantir que o ensino de Português contribua para a 

afirmação da identidade e das expressões culturais do território timorense e que o 

Português contribua para integrar Timor-Leste no espaço da CPLP (COSTA, 

2012:221). 
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À medida que, na atualidade, está havendo a expansão do ensino do Português em 

todos os Distritos de Timor-Leste, entende-se que é necessário considerar a variedade 

do Português Timorense, a que vem sendo descrita e considerada há bem pouco 

tempo, mas sobre a qual já se pode perceber interferências lexicais, semânticas ou 

fonéticas das línguas nacionais, do Indonésio e do Inglês. Sendo assim, há um 

caminho de mão dupla em que tanto o Português contribui para a ampliação das 

línguas nacionais, quanto a sua variedade timorense vai definindo suas 

especificidades. 

 

Ainda na perspectiva de Costa (2012), a participação de timorenses empenhados no 

ensino do Português é fundamental para o desenvolvimento dessa língua em Timor-

Leste. O estudioso ressalta que “segundo os dados oficiais, os cerca de 6.670 

professores do Ensino Básico dominam mal a língua portuguesa ou dominam um 

português bastante básico” (COSTA, 2012: 219). 

 

Os dados apontados são bastante preocupantes, levando em consideração que são 

esses professores os principais responsáveis pelo primeiro contato formal dos alunos 

com o Português. Sendo assim, é premente a necessidade de um investimento ainda 

maior em programas de ensino de Língua Portuguesa para esses docentes, que lhes 

ofereça a possibilidade de se tornarem proficientes nessa língua, e que lhes capacite 

como mediadores no processo de aprendizagem do Português para com seus alunos. 

  

Após essa contextualização da situação histórica e linguística de Timor-Leste, é 

possível entender o quanto se faz necessário que professores timorenses dominem a  

Língua Portuguesa, visto que têm um papel relevante na propagação desse idioma 

naquele país. 

 

Foi com essa perspectiva que se deu a implementação do CPI, visando a oferecer aos 

professores das pré-escolas de Díli a oportunidade de aprender Português de forma 

contextualizada e pensando na atuação profissional. Isso poderá ser visto adiante, 

quando descrevermos o Curso. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CPI 

 

 

 
O que as experiências de que participamos ontem, como as em que 
nos achamos envolvidos hoje, nos ensinam é que elas não podem 
ser simplesmente transplantadas. 

(Paulo Freire, 1978) 

 

 

Figura 7: início do CPI, fevereiro de 2008. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
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2.1 Início do curso e caracterização da amostra 

 

Em fevereiro de 2008, iniciou-se o trabalho no Programa ELPI com a constatação de 

que ainda não havia uma estruturação metodológica e conteúdos programáticos 

definidos. Sendo assim, iniciaram-se as aulas do CPI para profissionais atuantes na 

Educação Pré-Escolar de Díli, utilizando-se manuais de ensino de Português para 

estrangeiros não específicos de Timor-Leste. À medida que foram conhecidas as 

motivações e interesses desses profissionais, percebeu-se a necessidade de construção 

de uma estrutura didático-pedagógica contextualizada e específica para aquele grupo.  

 

Conhecer a realidade e considerar as necessidades apontadas por eles, antes de 

estruturar os conteúdos programáticos e adotar uma metodologia para o CPI, parece 

refletir uma postura profissional em sintonia com a visão de Freire (1978), conforme 

sua participação em projetos educacionais de Guiné-Bissau: 

 

nossa colaboração ao desenho do projeto e à posta em prática do 
mesmo dependeria de nossa capacidade de conhecer melhor a 
realidade nacional, aprofundando o que já sabíamos em torno da 
luta pela libertação. [...] cujo desenho e processo podemos dar nossa 
colaboração, na medida em que começamos a conhecer melhor a 
realidade do país (FREIRE 1978:16 e 94). 

 

Pudemos conhecer um pouco da história e realidade educacional do país em 2007, ao 

fazer parte do “Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola 

Primária em Timor-Leste – PROFEP-Timor”, também parte da Cooperação 

Brasileira. Essa experiência muito auxiliou na condução das discussões com o grupo 

de inscritos no CPI, na estruturação do Curso e na elaboração conjunta da 

metodologia a ser aplicada.  

 

A partir de fevereiro de 2008, a programação do Curso, feita com os alunos e não 

simplesmente para eles, reflete uma posição que retoma nossa base em Freire (1978), 

ao relatar qual seria a sua postura, ainda em Genebra, quando chegasse a Guiné-

Bissau: 
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daí que tenhamos deixado Genebra dispostos a ver e a ouvir; a 
indagar e a discutir e não carregando conosco, em nossas valises de 
mão, planos salvadores ou relatórios semi-elaborados (FREIRE 
1978:19). 

 

A coparticipação dos alunos-professores quanto ao planejamento e execução do CPI 

foi um dos aspectos apontados por eles como algo novo e positivo para a sua vida 

profissional e também como facilitador no aprendizado da Língua Portuguesa, já que 

o Curso abordou temas de interesse do grupo e que poderiam ser utilizados de 

imediato no seu dia a dia. 

 

Nas reuniões de planejamento e discussão sobre o CPI, percebeu-se que esse Curso 

poderia estabelecer vínculos entre o aprendizado da Língua Portuguesa e o Ensino 

Pré-Escolar em Díli, tendo em vista que a maioria dos alunos era de professores desse 

nível de ensino. Essa ponte entre o ensino de Português e a prática pedagógica dos 

alunos  alertou a pesquisadora para a necessidade da realização de atividades que 

abordassem a questão do ensino bilíngue Tétum-Português, aproveitando as relações 

que poderiam ser feitas entre a Língua Tétum e a Língua Portuguesa. 

 

O grupo inicial de participantes no CPI era de 14 professores do Ensino Pré-Escolar. 

Ao final de 2010, quando se concluiu a primeira etapa do curso, o total de integrantes 

era de 107 pessoas atuantes na educação pré-escolar de Díli, envolvendo: professores, 

coordenadores e diretores.  

 

O Curso iniciou-se apenas com uma turma, mas com a demanda crescente, formaram-

se um grupo de nível básico, um de intermediário e outro de avançado, que, 

posteriormente, tornou-se o grupo de monitores. Dos três níveis, a maior turma era a 

do nível básico, ou seja, pessoas que nunca haviam estudado LP anteriormente. 

 

Após a exposição da trajetória de como começou o Curso, far-se-á a seguir uma 

descrição da turma do avançado. A escolha da descrição dessa turma se deu devido ao 

fato de ser a turma que permaneceu mais tempo no CPI, pois a maioria dos alunos 

iniciou o Curso em 2008 e concluiu em 2010. Outra razão é o fato de ser o grupo que 

produzia mensalmente os memoriais, instrumento que será analisado no próximo 
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capítulo. Entende-se que essa descrição seja importante, também, para que se 

compreenda melhor quem eram os integrantes do Curso. 

 

Do total de 22 participantes, 86% são do sexo feminino, sendo a maioria de 

nacionalidade timorense, 95%, havendo apenas 5% de indonésios. A faixa etária varia 

dos 20 aos 50 anos (lembrando que a faixa etária dos participantes determina em que 

língua tiveram sua educação formal). Verificou-se que 54% dos sujeitos da amostra 

tiveram sua educação formal em Língua Portuguesa, durante o período português, e 

46% em Língua Indonésia, durante o domínio indonésio. Os que estudaram no 

período indonésio tiveram mais oportunidade de concluir o Ensino Secundário, 

porém, com menos acesso ao ensino de Língua Portuguesa. Nenhum dos professores 

tinha nível universitário, mas todos tinham domínio da Língua Tétum. 

 

É positivo o fato de todos os alunos terem o domínio da Língua Tétum, já que essa 

língua possui o estatuto de língua cooficial. A decisão de Timor-Leste ter dado ao 

Tétum esse estatuto pode ser considerada um diferencial dentre os demais países da 

CPLP, o que leva a discussões acerca do ensino bilíngue naquele contexto, uma vez 

que a maioria da população tem o domínio do Tétum que, além de exercer o seu papel 

como língua oficial, poderá servir como facilitador para a aprendizagem da Língua 

Portuguesa, já que seu léxico, como se afirmou, é formado predominantemente com 

base em palavras que têm origem na Língua Portuguesa. Porém, para isso, é 

necessário que se pense não apenas que os professores dominem as línguas cooficiais, 

mas que tenham formação em como lidar com a situação de bilinguismo em sala de 

aula. Essas são reflexões que o CPI trouxe à tona, apesar de não ser objeto de 

discussão neste trabalho. 

 

Alguns dos alunos do Curso só passaram a exercer a função de professores após 1999, 

com a independência do país. Um dos fatores que levou alguns desses profissionais a 

serem recrutados como professores, foi algum domínio que eles já possuíam do 

Português, pois foi exatamente nesse período que a Língua Portuguesa passou a ser 

língua oficial no país. Por isso, também, a necessidade de eles voltarem a estudar esse 

idioma. Os professores que nunca haviam estudado Português, antes do CPI, e 

começaram a lecionar após a independência, utilizavam a Língua Tétum como língua 

de ensino. Essa diversidade de experiências dos participantes do Curso resultou numa 
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riqueza, revelada pela atuação e interesse de todos ao longo das atividades propostas  

no CPI. 

 

Compreender a trajetória dos alunos, considerando as mudanças históricas e 

linguísticas pelas quais Timor-Leste passou ao longo da história, contribuiu para 

melhor entendimento das dificuldades e das necessidades específicas de cada um e do 

grupo. A partir disso e da vivência em equipe, foi-se repensando o plano de curso, a 

metodologia de trabalho e a carga horária para aquele público. 

 

A situação funcional dos participantes do CPI, nos três grupos, era semelhante. Havia 

funcionários permanentes do Estado, professores contratados temporariamente, e 

voluntários, sem salário fixo, que dependiam dos valores mensais, pagos pelos pais 

dos alunos. Nenhum desses profissionais recebia incentivo financeiro para participar 

do Curso; contudo, todos tinham interesse em aprender a Língua Portuguesa e se 

empenhavam muito, sendo assíduos e ativos durante todo o processo. 

 

Para a compreensão de algumas especificidades da metodologia adotada apresentar-

se-á o processo de estruturação didático-pedagógica do Curso, compreendendo o 

contexto da educação Pré-Escolar de Díli. 

 

2.2 Processo de construção da estrutura didático-pedagógica do Curso 

 

Sabendo que a alfabetização nas escolas de Díli é realizada em Língua Tétum, o 

objetivo inicial do CPI era somente o de ensino da LP para os professores. Não havia 

intenção de que eles ensinassem Português para seus alunos da pré-escola. No 

entanto, ao conhecer melhor a realidade e perceber que eles já incluíam em suas aulas 

alguns conteúdos também em Português, seguindo um currículo bilíngue, procurou-

se, no decorrer do Curso, promover atividades que pudessem ser adaptadas e 

aplicadas, com seus alunos do Ensino Pré-escolar. 

 

Em visitas realizadas em 2008 e 2009, às escolas pré-primárias de Díli, observou-se 

que, em muitos casos, quando os professores iam ensinar alguns conteúdos em 

Tétum-Português, reconheciam a necessidade de uma melhor preparação para esse 

trabalho bilíngue. Contudo, objetivavam, também, dar oportunidade às crianças de, 
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aos poucos, irem se familiarizando com a outra língua oficial. À medida que iam 

participando do Curso, e ampliando seus conhecimentos do Português, percebiam a 

necessidade de compartilhar com seus alunos mais conhecimento em Português, o que 

pareceu importante para a pesquisadora, considerando que a maioria dos timorenses 

fala mais de uma língua. Nas palavras de Neves: 

 
sendo um país plurilíngue, os habitantes do Timor-Leste são no 
mínimo bilíngues. Falam a sua língua vernácula e também o Tétum 
como língua veicular. Depois que entram na escola, aprendem outra 
língua que é a do ensino. Muitas pessoas do extremo do país (ponta 
leste e do enclave Oekusi), falam só sua língua nativa e a língua de 
ensino para quem frequenta a escola (NEVES, 2011:27). 

 

Em Díli, a língua materna de grande porcentagem das crianças é o Tétum. Sendo 

assim, não oportunizar ao aluno o contato com a Língua Portuguesa, desde a pré-

escola, é ignorar o contexto de multilinguismo presente em Timor-Leste. Outros dois 

fatores que favorecem esse contato com o Português são, primeiramente, a facilidade 

que naturalmente as crianças têm de aprender novas línguas e, em segundo lugar, a 

disposição delas, pois segundo depoimento dos professores, as crianças gostam de 

aprender essa língua (como veremos no capítulo 3, em trecho do memorial do 

informante 4). 

 

Voltando à experiência Freireana em Guiné-Bissau em relação à aprendizagem de 

línguas, afirma Freire: 
 
[...] costuma-se dizer que o africano tem tendência a aprender outras 
línguas. Por quê? Porque normalmente aprende uma, que é a 
materna, e depois aprende outra, que é a língua oficial, desde a mais 
tenra idade. Fica, portanto, preparado para absorver outras línguas, 
porque já teve base e começa a parecer, logo de início um poliglota 
(FREIRE, 2003: 176). 

 

A realidade das crianças em Timor-Leste é bem semelhante à descrita realidade 

guineense, pois, na maioria dos distritos, a língua materna não é a Língua Tétum. 

Sendo assim, parece importante que as crianças de Díli, que têm a língua Tétum como 

língua materna, tenham acesso ao Português o quanto antes. 

 

Pensando na relevância do Tétum e no respeito e consideração aos conhecimentos dos 

alunos do CPI, a pesquisadora aprofundou seu conhecimento dessa língua. Isso 
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ajudou a melhor compreender os paralelos que poderiam ser feitos entre as duas 

línguas; acentuou os laços de confiança com os cursistas; facilitou as trocas culturais e 

contribuiu para a superação de dificuldades relacionadas ao ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa.  

 

Com o aprendizado da Língua Tétum, compreendia-se melhor o pensar dos 

professores, o que caracterizava uma rica troca de informação. Como afirma Freire 

(2011:142): “quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos 

educamos juntos. Quanto mais nos educamos juntos, tanto mais continuamos 

investigando”.  

 

Conhecendo um pouco mais as ideias dos alunos e entendendo a maneira como 

desenvolviam o seu trabalho no Ensino Pré-escolar, passou-se a incluir atividades 

lúdicas em Português, que poderiam ser adaptadas e utilizadas nas salas de aula.  

 

Desde o nível inicial do Curso, o ensino da Língua Portuguesa partia do 

estabelecimento de semelhanças e diferenças em relação à Língua Tétum, 

principalmente no plano lexical.  

 

Nos níveis intermediário e avançado, em aulas participativas de leitura, os professores 

tinham acesso a produções textuais de diversos gêneros, escritos e orais, incluindo 

textos produzidos pelos próprios alunos.  

 

Após discutir os conteúdos do CPI e observar os conteúdos que os professores da pré-

escola trabalhavam em suas aulas, tendo por base o currículo proposto pelo 

ME/Timor, decidiu-se, em conjunto, elaborar um plano de Curso a partir dos temas 

propostos no currículo31que os professores do pré-escolar já utilizavam. 

 

No segundo ano do Curso, devido ao crescente número de participantes, foram 

convidados os integrantes do nível avançado para atuarem como monitores, junto aos 

alunos dos níveis básico e intermediário. A pretensão da pesquisadora, ao trabalhar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31O Currículo da Pré-Primária foi publicado em Tétum e em Português, no ano de 2003, 
elaborado por brasileiros e timorenses envolvidos com a educação em Timor. Esse documento 
está em vigor até hoje, porém, já há previsão de reformulação. 
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com monitoramento, foi também o desenvolvimento da autoconfiança desses 

professores, visando ao desenvolvimento da sua autonomia, entendendo que esse é 

um dos aspectos de fundamental importância em qualquer processo educacional e que 

precisa de tempo e de investimento para que o mesmo aconteça. De acordo com 

Freire (1996), autonomia se configura 

 
enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 
ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da 
autonomia tem de estar centrada em experiências da decisão e da 
responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da 
liberdade (FREIRE, 1996 apud VASCONCELOS e BRITO, 
2006:50). 

 

Nessa experiência de desenvolvimento da autonomia, o grupo de monitores 

demonstrou compromisso e interesse pelo monitoramento e constantemente 

mensuravam a sua participação como positiva, não somente como contribuição ao 

aprendizado dos colegas, mas também percebendo que estavam aprendendo mais, ao 

exercerem o papel de monitores, juntamente com o professor de Português. 

 

Essa interação entre monitores e alunos dos grupos básico e intermediário fortaleceu a 

relação entre os três grupos de participantes do CPI. Além disso, deu oportunidade 

aos integrantes dos demais grupos para que tivessem maior participação nas decisões 

relacionadas ao funcionamento do Curso, contribuindo, assim, para uma melhoria no 

andamento do processo de cada etapa que o constituía. 

 

Outro fator que também contribuiu para a construção da estrutura didático-pedagógica 

foram as visitas de acompanhamento da prática pedagógica aos professores 

participantes do Curso. Essas visitas tinham caráter observacional da realidade de 

trabalho dos alunos do CPI, verificando se era possível perceber reflexos do Curso na 

prática dos alunos-professores. Muitas atividades foram incluídas no Curso para 

atender necessidades didático-pedagógicas identificadas nessas visitas. 

 

As atividades do Curso aconteciam, a princípio, em duas aulas de Português por 

semana, para cada nível. No segundo ano, além dessas aulas, havia uma aula de 

reforço e oficinas pedagógicas. Essas oficinas, na maioria das vezes, traziam o mesmo 
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tema que estava sendo trabalhado nas aulas naquele momento; outras oficinas 

focalizavam aspectos lúdicos, como música, jogos e brincadeiras infantis.  

 

Todas as atividades que faziam parte do Curso aconteciam em Língua Portuguesa, 

desenvolvendo aspectos linguísticos, sociais e metodológicos de cada tema do 

currículo do ensino pré-escolar, procurando empregar recursos didáticos, dinâmicos, 

contextualizados e diversificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: aula de reforço no ano de 2009 - trabalho diversificado em grupo.  
Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 
 

No terceiro ano do Curso, em 2010, a demanda de participantes cresceu ainda mais e 

o Curso foi reconhecido pelo ME/Timor e pelo INFORDEP, recebendo apoio dessas 

duas instituições. Os recursos didáticos e os recursos necessários para a realização das 

visitas às escolas, foram financiados pelo INFORDEP. A partir daí, houve a exigência 

de aumento da carga horária para esse grupo avançado, já que o reconhecimento do 

Curso pelo INFORDEP proporcionava o aproveitamento do Curso para a carreira 

profissional dos professores.  

 

Atendendo à solicitação do INFORDEP, os alunos do grupo avançado passaram a ter 

atividades do Curso de segunda à sexta-feira. Às segundas e às quartas, havia aulas 

abordando os aspectos de leitura, escrita e estrutura da língua; às terças, reforço 

coletivo; às quintas, reunião de planejamento, oficinas gerais ou oficinas específicas 

para monitores; às sextas, aulas de reforço específicas para a turma.  
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O curso para os níveis básico e intermediário tinha uma carga horária menor. Havia 

aula duas vezes por semana; um aula de reforço coletivo uma vez por semana, e uma 

oficina pedagógica quinzenal, como ilustra o quadro abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em reunião com os monitores no início de 2010, estes apontaram a importância de se 

estabelecer valores para o CPI. Os valores escolhidos foram: amor, humildade, 

unidade e responsabilidade. Quando acontecia qualquer problema no Curso, os 

princípios eram relembrados por todos, esses princípios estabelecidos pelos 

professores remetem ao pensamento freireano: 

 

Este é outro saber indispensável à prática docente. O saber da 
impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação 
ética dos educandos. De separar prática de teoria, autoridade de 
liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos 
alunos, ensinar de aprender. Nenhum destes termos pode ser 
mecanicamente separado um do outro (FREIRE, 2011:93). 

 

Conforme a citação, não seria viável um envolvimento apenas técnico com os alunos, 

pois o CPI adotava uma perspectiva de vivência, de partilha e, sendo assim, uma 

desassociação dos valores éticos do ensino dos conteúdos propostos no Curso seria, 

no mínimo, contraditório. Foi nesse sentido que, em conjunto, estabeleceram-se os 

princípios do Curso, promovendo constantemente o diálogo como uma estratégia 

importante para a resolução dos conflitos e questionamentos que iam surgindo: “não 

há por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os 

homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante” - afirma Freire 

(2011:111). 

  
Aulas 
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Os diálogos que surgiam pautados nos valores estabelecidos no Curso tiveram uma 

função muito importante para o desenvolvimento das relações interpessoais, 

especialmente entre os monitores e os demais alunos, e entre os próprios monitores. 

Agir de acordo com esses valores alertava para a necessária coerência entre o dizer e 

o fazer. 

 

Após uma das reuniões com o grupo de monitores, um dos participantes sugeriu que 

as aulas de reforço que aconteciam às terças-feiras, com as três turmas juntas, não 

deveriam mais ser dadas pela professora de Português, mas pelos alunos do Curso. Ou 

seja, a cada semana, uma equipe de alunos de determinada escola seria responsável 

pela aula. O grupo aceitou bem a ideia e assim começou esse novo processo. Um dos 

aspectos positivos dessa mudança foi a integração dos professores de níveis 

diferenciados, que trabalhavam em uma mesma escola, o que favoreceu a troca de 

conhecimento didático e de Língua Portuguesa.  

  

Como já foi dito, todos os conteúdos e atividades do Curso estavam relacionados aos 

temas do Currículo da Pré-Primária. Os temas das aulas de reforço também eram os 

do Currículo, a saber: 

 
§ Eu  
§ Eu e os sentidos (diferentes sabores, diferentes texturas, 
diferentes sensações) 
§ Sistema solar/sol, lua, estrelas (noções de tempo: hora, dias 
da semana, meses do ano, estações do ano) 
§ Minha Terra e eu 
§ Plantas 
§ Animais 
§ Transporte 
§ Meios de comunicação 
§ A minha sociedade/ Práticas e atividades da vida 
§ Eu e a água 
§ Eu e a minha família 
§ As maravilhas da minha terra 
§ O meu mundo colorido/As cores do meu mundo 
§ A minha família 
§ Brincando e aprendendo com as formas, objetos e sons do 
meu mundo 
§ Minha escola e eu 
§ Animais que põem ovos 
§ Amizade 
§ Páscoa (vida nova/libertação/compromisso) 
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§ Advento e Natal 
§ As letrinhas amigas 
§ Cuidado com a minha saúde 
 

(adaptado. Timor-Leste. Ministério da Educação, Cultura, Juventude e Desporto.- 
Currículo da Pré - Primária32. Díli, 2003:49-78). 

 
Cada um desses temas era desdobrado em outros subtemas para o desenvolvimento 

das aulas e das oficinas, porém não necessariamente na ordem acima.  

 

A cada semestre, os temas iam sendo escolhidos, dependendo do nível e do interesse 

da turma. Após a escolha, eram adaptados para atender aos objetivos do CPI. A 

escolha da temática para o Curso se deu a partir da investigação e do conhecimento do 

currículo escolar para aquele segmento de ensino e da percepção sobre o que os 

professores teriam interesse em estudar em cada um daqueles temas. Freire (2011), ao 

comentar como deveria ser a seleção temática para o trabalho de Educação de Jovens 

e Adultos, afirma que “A investigação da temática envolve a investigação do próprio 

pensar do povo [...] e sempre referido à realidade” (FREIRE, 2011:140). 

 

Acredita-se que, apesar de o foco do CPI não ser o de Alfabetização de Jovens e 

Adultos, podem-se aplicar os mesmos princípios abordados, pois se a escolha dos 

temas a serem trabalhados não tivesse sido realizada juntamente com os participantes, 

considerando a realidade vivida por eles, correr-se-ia o risco de se realizar um 

trabalho descontextualizado e sem significado para aquele contexto.  

 

O relacionamento com os alunos, ouvir suas dificuldades e anseios, além de conhecer 

a prática pedagógica de alguns, foi fundamental para que, juntamente com a 

pesquisadora, fosse construído o programa do CPI, em consonância com o 

pensamento de Freire (2011): “A investigação do pensar do povo não pode ser feita 

sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar” (FREIRE, 2011:140). Em 

qualquer contexto, nunca pensar pelas pessoas e sim com elas, certamente é o 

caminho mais adequado quando a intenção é desenvolvimento e autonomia, dois 

aspectos considerados fundamentais em projetos pedagógicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Apesar de no Currículo (2003) ser utilizada a nomenclatura “Pré-primária”, na Lei No 
14/2008 de 29 de outubro (Lei de Base da Educação de Timor-Leste), a nomenclatura 
utilizada para esse nível de ensino é: Ensino Pré-Escolar. 
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A metodologia do CPI foi sendo construída ao longo do processo, juntamente com os 

integrantes das três turmas, principalmente com o grupo avançado. Esse processo está 

de acordo com Freire, ao desenvolver um trabalho de educação de jovens e adultos 

em Guiné-Bissau, nos anos 70, pois para ele, 

 
ver e ouvir, indagar e discutir, de que resultaria o programa de nossa 
contribuição. Programa, portanto, a nascer lá em diálogo com os 
nacionais, em torno de sua realidade de suas necessidades (FREIRE 
1978:19). 

 

Essa forma de construção do programa do CPI juntamente com os alunos ajudou a 

entender que esse Curso era algo que estava sendo construído com eles, por ser algo 

deles, e não simplesmente para eles. 

 

Para que se compreenda melhor qual a dinâmica do Curso, passar-se-á a descrever a 

forma como ficou estruturado e as atividades que esse trabalho envolvia.  

 

2.3 Aulas  

 

Ainda que a parte estrutural da Língua Portuguesa integrasse cada tema, as aulas se 

desenvolviam a partir dos temas e não em função de tópicos gramaticais, os quais 

eram introduzidos e desenvolvidos ao longo das aulas. Dessa forma, os integrantes do 

Curso iam fazendo uso da Língua Portuguesa, a partir dos conteúdos que ensinavam 

em sala de aula e que tinham maior significação para eles, pois eram temas com os 

quais lidavam no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, possibilitando um 

aprendizado contextualizado.  

 

Isso não quer dizer que o CPI não discutisse outros temas de interesse da turma; pelo 

contrário, temas da atualidade ou mesmo de aspectos históricos e culturais estavam 

constantemente em pauta. O material utilizado nas aulas era adaptado para aquele 

público e as aulas levavam a discussões dos temas não de maneira superficial, mas 

procurando abordar questões sociais importantes para a realidade local. 
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2.4 Aulas de reforço 

 

A partir do segundo semestre de 2008, e durante o primeiro semestre de 2009, 

semanalmente, os participantes tinham a possibilidade de participar das aulas de 

reforço coletivo, o que auxiliava na recuperação e revisão de alguns conteúdos 

trabalhados, dando a eles mais uma oportunidade de aprendizado. Adotava-se, nessas 

aulas, uma metodologia diferente das aulas regularmente ministradas, procurando-se 

usar jogos e dinâmicas como forma de fixar os conteúdos já trabalhados.  

 

Por decisão dos integrantes do CPI, em 2010, como dito, o reforço coletivo das terças-

feiras passou a ser ministrado por grupos de alunos. Para isso, semanalmente se 

escolhia um dos temas do currículo e se procurava adotar, na maioria das vezes, a 

dinâmica de aula simulada, como se fosse para alunos do Pré-Escolar; por isso, muitas 

vezes, realizavam atividades bilíngues em Tétum e em Português, considerando a 

realidade do ensino pré-escolar de Díli.  

 

Essa mudança contribuiu para que os alunos-professores produzissem planos de aula 

utilizando a modalidade escrita da LP e foi positiva para que eles se sentissem 

também motivados a se comunicar utilizando o Português, já que iriam tratar de temas 

com os quais lidavam na sua sala de aula, com seus alunos, temas esses que estavam 

sendo vistos no CPI.  

 

O desenvolvimento da oralidade e da desinibição foram fatores que podem ser 

considerados também como aspectos positivos dessas aulas, pois, à medida que os 

alunos sentiam a necessidade de se fazerem entendidos em LP pelos colegas, 

procuravam utilizar várias estratégias para se comunicarem nessa língua. 
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Figura 9: aula de reforço com o tema “amizade”, ministrada por grupo de alunos dos três 

níveis -2010. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10: aula de reforço com o tema “animais selvagens”, ministrada por alunos do nível 

básico e avançado. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
 

O reforço específico para o grupo avançado, que ocorria às sextas-feiras, voltava-se 

especialmente para a leitura e a produção textual, sendo uma parte dessas aulas 

dedicada à leitura, escrita e avaliação dos memoriais mensais relacionados ao CPI. 

 

2.5 Oficinas Pedagógicas 

 

Às quintas-feiras, eram realizadas as Oficinas Pedagógicas, objetivando oportunizar 

aos integrantes do CPI mais uma maneira de aprendizagem da LP, além de 

instrumentalizá-los para sua prática em sala de aula. 
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Essas oficinas se organizavam a partir de cada tema do currículo da pré-primária e 

consistiam em: a) confecção de recursos pedagógicos relacionados aos temas 

trabalhados nas aulas, utilizando material de sucata (possibilitando aos professores 

independência de recursos externos, para contornar a limitada disponibilidade dentro 

de sua realidade de ensino pré-primário); b) aprendizado de música e brincadeiras 

para ampliação do vocabulário em Língua Portuguesa; resgate e registro de músicas, 

jogos e brincadeiras timorenses; uso de músicas, jogos e brincadeiras brasileiras e 

portuguesas, objetivando o contato com aspectos de outras culturas lusófonas; c) 

resgate e registro de histórias tradicionais timorenses que os professores ouviram na 

sua infância. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: oficina geral com o tema “Saúde” -monitores ensinando como preparar remédios 

tradicionais. Trabalho com o gênero receita. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
 

A partir da criação do grupo de monitores, sentiu-se a necessidade de criar oficinas 

específicas para esse grupo. Assim, as oficinas gerais passaram a ser ministradas em 

quintas alternadas, e na semana em que não havia oficina geral havia oficina para os 

monitores, ministrada geralmente pela professora de Português. O objetivo era o de 

preparar o grupo de monitores para a oficina geral da semana seguinte. O 

planejamento geral das oficinas era realizado no início de cada semestre, juntamente 

com o grupo de monitores. 
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Figura 12: oficinas para monitores envolvendo três temas do currículo da pré-primária. 
Preparação para a oficina geral, com os mesmos temas.33 Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 

Nas oficinas gerais, os alunos dos grupos básico e intermediário eram divididos em 

subgrupos. Dois ou três monitores ficavam responsáveis por cada grupo durante a 

oficina e a professora de Português coordenava as atividades dos grupos, apoiando os 

monitores no que fosse necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 13,14 e 15: oficina geral com o tema “eu” - elaboração de um quebra-cabeça 

bilíngue das partes do corpo humano34. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
 

Juntamente com os monitores, eram realizadas reuniões mensais para discussão das 

problemáticas que envolviam as atividades do Curso e a orientação de alunos dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33A oficina retratada nas figuras 14 e 15 trabalhou aspectos dos temas do currículo da pré-
primária: “plantas”, “animais”, “eu e os sentidos”. O material utilizado para esse trabalho 
bilíngue Tétum-Português foi: papelão, tampas de garrafas de água mineral, sulfite e pincel 
permanente. 
34Oficina geral com o tema “eu” em que os professores confeccionaram um jogo de memória 
bilíngue com as partes do corpo. Os materiais utilizados foram: papelão, lápis de cor e pincel 
atômico.	  
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níveis básico e intermediário. Nesses encontros, eram também definidas alternativas 

didático-pedagógicas que seriam desenvolvidas nas oficinas do mês seguinte.  

 

A participação ativa dos alunos nas aulas, e dos monitores nas reuniões, não foi 

rápida; necessitou de um processo de conscientização sobre a importância da 

participação efetiva de cada um, até chegar o momento de ser possível ouvir suas 

opiniões.  

 

Acredita-se que um dos fatores que dificultou esse processo foi o tipo de educação 

escolar que esses professores receberam ao longo de sua vida: educação marcada pela 

falta de liberdade de expressão. Inicialmente, a frase que mais se escutava quando se 

pedia a opinião dos alunos era: “conforme35, a professora é quem sabe”.  

 

Ao longo do curso, ao promover discussões de temática do Currículo da Pré-Primária 

tratado nas aulas, muitas vezes, enveredava-se por temas que aparentemente fugiam 

dos conteúdos do Curso; porém, quando os professores se sentiam mais à vontade, 

participavam mais efetivamente das aulas e, com o passar do tempo, eram bem ativos, 

inclusive para se opor à opinião de colegas e em relação à estrutura do curso, 

propondo sugestões. Essa vivência coincide com uma experiência descrita por Freire e 

Guimarães ao relatar trabalho realizado com jovens universitários: 

 
tenho procurado fazer dos nossos encontros momentos de discussão 
sobre os temas em que todos se exponham pessoalmente. 
Frequentemente chegamos a conversar sobre assuntos que se 
afastam da própria matéria do curso, aparentemente. Mas com isso, 
já posso notar neles uma atitude bem diferente da do início do 
curso: estão hoje mais  “ousados” em emitir comentários e opiniões 
pessoais sobre os diversos temas, e mais abertos às divergências que 
despontam dentro do grupo (FREIRE e GUIMARÃES, 2011:114). 

 

Em ambas as situações necessitou-se de investimento no diálogo e na valorização do 

saber do outro. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 A expressão “conforme” significa o mesmo que dizer: “como você desejar ou nesse caso, 
como a professora desejar”. 
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No CPI, convencer esses cursistas de que “eles também sabiam”, e que sabiam muito, 

foi um processo que precisou de certo tempo, tempo suficiente para desenvolverem 

autoconfiança e confiança na professora. O que se observou como resultado dessa 

participação foi que, na maioria das vezes, as suas opiniões e soluções para uma 

determinada questão eram bastante apropriadas e adequadas para a resolução dos 

problemas apontados no decorrer do Curso.  

 

Essa relação de confiança foi sendo estabelecida à medida que eles iam percebendo 

que a intenção era realmente ouvi-los, para que houvesse um trabalho conjunto, 

objetivando que o CPI correspondesse às suas expectativas; “a confiança implica o 

testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais concretas intenções” (FREIRE, 

2011:11). 

 

Segundo Freire, a confiança é essencial na relação interpessoal; ao ouvir as opiniões e 

sugestões dos alunos acerca de como encaminhar determinadas questões do Curso, 

percebeu-se que nem sempre as hipóteses da pesquisa coincidiam com o pensamento 

daqueles professores. Como a intenção não era implantar um projeto com 

características brasileiras e sim timorenses, o grupo de monitores tinha autonomia 

para decidir o que fosse mais viável. Esse foi um processo construído aos poucos e 

nem sempre fácil. 

 

O respeito e a consideração às abordagens feitas pelos integrantes do CPI foi 

fundamental para que os necessários ajustes fossem realizados, não simplesmente 

para que todos participassem do processo de construção do Curso, mas porque, de 

fato, a participação era fundamental para que se atendesse às necessidades reais 

daquele público e, de fato, contribuísse para o desenvolvimento da autonomia desses 

professores. Sem dúvida, a autonomia é fator indispensável no processo ensino-

aprendizagem: 
 
É com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, que a 
liberdade vai preenchendo o “espaço” antes “habitado” por sua 
dependência. Sua autonomia que se funda na responsabilidade, que 
vai sendo assumida” (FREIRE, 2011: 91-92). 
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A autonomia será sempre uma questão relevante, mas se torna um fator decisivo 

quando se refere a um país que só recentemente conquistou sua independência e que 

precisa, cada vez mais, construir sua própria história de autonomia, não só política e 

financeira, mas principalmente no plano educacional. Foi nessa direção que o projeto 

foi desenvolvendo suas atividades. 

 

2.5.1 Participação de mais integrantes nas oficinas pedagógicas 

 

Em uma das reuniões com o grupo de monitores, um dos problemas apontados foi que 

muitos professores estavam sendo criticados pelos colegas de trabalho que não 

participavam do Curso. Muitos desses colegas não entendiam a razão de os 

professores participantes do Curso se esforçarem tanto para aprenderem LP, se, no 

final do mês, receberiam o mesmo salário; também  criticavam o fato de os 

professores estarem adotando novas metodologias em suas salas de aulas.  

 

Essas questões surgiram apesar de os diretores estarem a par do programa e dos 

objetivos do Curso, pois no início de cada semestre, havia uma reunião com eles e 

com os coordenadores das escolas para que ficassem cientes dos objetivos do Curso 

que os profissionais daquela instituição participariam. 

 

Essa incompreensão gerada por alguns dos professores não participantes do Curso, 

com relação à razão ou utilidade das novas metodologias recentemente surgidas nas 

suas escolas, gerou discussões com o grupo de monitores a fim de resolver esse 

problema que, estava gerando conflito no ambiente de trabalho de alguns.  

 

A solução apontada para romper essa barreira com professores de algumas escolas foi 

o convite para que os não integrantes do Curso participassem das oficinas 

pedagógicas quinzenalmente. Essa iniciativa, pactuada com os integrantes dos demais 

níveis do Curso, mostrou-se uma estratégia de sucesso, gerando uma corrente 

facilitadora da aplicação da metodologia preconizada no CPI. Diretores, 

coordenadores e professores começaram a frequentar as oficinas quinzenais, 

recebendo certificados correspondentes a tais eventos. 
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O resultado foi maior abertura para as mudanças sugeridas na metodologia de 

trabalho. Além disso, alguns dos “resistentes” afirmaram gostar e querer aprender 

como aplicar algumas atividades que os professores desenvolviam com os seus 

alunos. Isso demonstrou que havia mudanças positivas na prática dos professores 

participantes do CPI. 

 

2.6 Visitas às escolas dos professores integrantes do CPI 

 

Até 2009, juntamente com representante do ME/Timor, também integrante do Curso36 

e que se tornou líder do grupo de monitores, a pesquisadora realizou algumas visitas 

às escolas em que os professores do CPI trabalhavam. Essas visitas tiveram um 

caráter diagnóstico do funcionamento de alguns aspectos da pré-escola em Díli. 

 

Em 2010, com o CPI mais estruturado, as visitas foram realizadas nas 28 escolas de 

Díli, lembrando que continuaram sendo feitas com a presença da líder dos monitores. 

Essa liderança foi importante para orientar a pesquisadora na condução de questões 

administrativas e de decisões que, constantemente, precisavam ser tomadas, 

garantindo o bom andamento do Curso. Ressalta-se, que a opinião dessa liderança era 

sempre respeitada e acatada, levando em consideração que sendo uma liderança 

timorense e competente, saberia lidar de maneira mais adequada para a resolução das 

questões administrativas e, muitas vezes, pedagógicas (especialmente por ter uma 

vivência profissional totalmente voltada para a pré-escola de Timor-Leste, desde o 

período de domínio indonésio). Essa parceria foi fundamental para a avaliação, o 

desenvolvimento e a continuidade do Curso. 

 

Antes de se iniciarem as visitas, a direção do INFORDEP e todos os diretores e 

coordenadores dessas escolas a serem visitadas foram convocados para uma reunião, 

na qual foi apresentado o programa do Curso, seus principais objetivos e aspectos 

metodológicos. Nessa reunião, destacou-se a importância da compreensão do CPI por 

parte da gestão administrativa e pedagógica da escola, apoio relevante para o trabalho. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 A Professora Gilberta da Conceição Baião atua no Ensino Pré-Escolar de Timor-Leste 
desde o período do domínio Indonésio. Teve um papel fundamental desde a implementação 
até o término do CPI. Na altura, fazia parte da equipe do ME/Timor, responsável pelo Ensino 
Pré-Escolar. 
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Dessa maneira, esses agentes educacionais propiciariam condições favoráveis aos 

cursistas quanto ao seu envolvimento nas atividades relativas ao Curso, e na aplicação 

de metodologias que, porventura, os professores participantes do CPI percebessem 

interessante adaptar e aplicar na sala de aula com seus alunos da pré-escola. 

 

Outro aspecto destacado foi o caráter pedagógico das mencionadas visitas, já que, 

como eram sempre realizadas com a presença de um representante do ME/Timor, 

poderiam ser confundidas como uma visita de “inspeção escolar” feitas pelo ME. 

As visitas eram realizadas sem que houvesse aviso prévio, evitando que preparassem 

o ambiente e uma aula específica para aquela ocasião. O objetivo era conhecer a 

realidade de trabalho desses alunos do CPI, bem como verificar se havia 

aplicabilidade de metodologia e materiais produzidos no Curso, com vistas à 

avaliação e ao replanejamento. Por meio da observação e entrevista com a gestão da 

escola, observou-se que, de diversas formas, o Curso estava influenciando na prática 

pedagógica desses professores.  

 

Ao chegar a cada escola, primeiramente, havia uma conversa com a direção ou 

coordenação do estabelecimento37. Após esse primeiro contato, a visita era realizada 

em cada sala de aula dos professores-alunos do CPI, onde se constatava (ou não) a 

utilização de materiais confeccionados nas oficinas; músicas em Português e Tétum 

trabalhadas no Curso; brincadeiras diversas aprendidas no Curso. Em alguns casos, 

observaram-se mudanças no próprio espaço, como a disposição das cadeiras e uma 

melhor organização visual para um ambiente alfabetizador.  

 

Em todas as ocasiões houve boa recepção e satisfação por parte da gestão 

administrativa e pedagógica e dos professores-alunos do CPI. 

 

Visitar as escolas e cada sala de aula objetivava, antes de tudo, conhecer a realidade 

de condições de trabalho para avaliar e repensar as atividades do CPI, em consonância 

com a perspectiva de Freire em Guiné-Bissau, como nas visitas pedagógicas 

realizadas aos Círculos de Cultura: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37Algumas Escolas privadas têm diretores indonésios e como alguns não dominavam a Língua 
Tétum, a professora timorense, que acompanhava as visitas, traduzia a conversa e a entrevista.	  
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é interessante sublinhar que a nossa atitude, ao visitar os Círculos de 
Cultura, não era, de um lado, a de quem se inclinasse à 
superestimação do que fosse observado nem, de outro, a de quem, 
fixado em realidade concreta. Nem euforias incontidas diante de 
certos acertos, nem negativismos em face dos equívocos que 
fôssemos encontrar. O importante era ver o que se fazia, nas 
condições materiais limitadas que sabíamos existir, para, em 
seguida, ver o que se poderia fazer de melhor, nas mesmas 
condições, caso não fosse possível, de imediato, torná-las mais 
favoráveis (FREIRE,1987:31). 

 

Nas visitas, foi importante observar fatores positivos e fatores negativos. Percebeu-se, 

por exemplo, que, em alguns casos, os professores não tinham espaço para guardar os 

materiais confeccionados no Curso, ocasionando sua perda num curto espaço de 

tempo. Verificou-se, ainda, que as condições de trabalho de alguns não permitiam a 

utilização de materiais confeccionados, devido ao número elevado de alunos 

(chegando a 60 alunos em uma mesma classe). 

 

Outra constatação foi a de que algumas salas de aulas não preservavam os materiais 

expostos porque o ambiente da sala era frequentado por outros estudantes. Exemplo 

disso foi o caso de uma sala que servia, também, como depósito de livros velhos e 

ambiente de punição para alguns alunos maiores, de outras séries, ao mesmo tempo 

em que ocorriam as aulas da pré-primária, como mostra a foto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: visita à escola “A”. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
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Como aspectos positivos, ressalta-se a utilização de materiais, músicas e atividades 

lúdicas apresentadas no Curso e adaptadas para a realidade de cada turma. 

 

Outro destaque é o fato de que os professores, apesar das dificuldades em relação à 

falta de recursos didáticos e à falta de uma estrutura física adequada, desenvolveram 

um importante e criativo trabalho de alfabetização, utilizando os recursos dos quais 

dispunham. 

 

Apesar de haver escolas que apresentam realidades de condições difíceis de trabalho, 

cabe destacar que a maioria das pré-escolas de Díli faz parte da Rede Privada e muitas 

delas possuem ótimas condições de funcionamento. O quadro de profissionais, mesmo 

nas escolas da Rede Privada, é composto por alguns professores da Rede Pública, que 

atuam também nessas escolas, devido ao baixo número de escolas públicas para esse 

nível de ensino. Sendo assim, o governo coopera com algumas dessas instituições, 

cedendo professores para compor o quadro profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: visita à Escola “B”. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
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Ao final de cada visita, era realizada uma entrevista com a direção ou coordenação 

pedagógica, abordando questões relativas à influência ou não que o CPI estava 

exercendo na prática pedagógica dos professores. Ao questionarmos se as crianças 

gostavam ou não de aprender a Língua Portuguesa, normalmente os entrevistados 

respondiam afirmativamente, confirmando as respostas dos alunos do CPI. Em 

relação ao que pensavam sobre os professores aprenderem Português, reconheciam a 

importância, justificando que os professores deveriam aprender o Português por ser 

uma das línguas oficiais e por poderem, assim, ensinar essa língua às crianças. 

 

Com relação ao ensino do Português (mesmo que apenas de forma introdutória) na 

pré-escola, os entrevistados consideraram fundamental a introdução dessa língua para 

as crianças desde a pré-escola. Sobre a percepção da influência do CPI na prática dos 

professores, os entrevistados confirmaram exemplos observados nas visitas como: uso 

de músicas tanto em Português quanto músicas traduzidas do Português para o Tétum; 

uso de materiais confeccionados no Curso; realização de jogos e brincadeiras 

aprendidos no Curso. 

 

Em algumas visitas, foi possível conversar com outros professores que não 

participavam do Curso, mas que afirmaram participar de algumas atividades propostas 

pelos seus colegas, alunos do CPI, ratificando o relato dos professores-alunos e 

contrapondo o problema relatado sobre a resistência de alguns outros professores que, 

ao perceberem algumas mudanças na prática dos colegas, haviam criticado suas 

práticas.  

 

Apesar de muitos relatos positivos, as resistências a mudanças persistiam em algumas 

escolas. Sabe-se que toda mudança na área de educação demanda tempo e 

perseverança, como acentua Freire: “primordialmente, minha posição tem de ser a de 

respeito à pessoa que queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou 

esconder-lhe minha postura, mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la” 

(FREIRE, 2011:69). As mudanças iam ocorrendo naturalmente na prática dos 

professores participantes do CPI, porém o respeito à prática e ao direito do outro era 

um aspecto bastante discutido nas aulas, em face das questões que iam surgindo. 
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Pode-se observar que houve casos em que ocorreram mudanças e casos em que não 

ocorreram, no que se refere à prática dos professores participantes do CPI, por meio 

dos registros dos memoriais produzidos pelos integrantes do grupo avançado. No 

capítulo que se segue, serão analisados trechos de memoriais de quatro integrantes 

desse grupo. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

ANÁLISE DOS MEMORIAIS 

 

 

O início da minha memória é como um pirilampo que está a brilhar para fazer 

memória38 

 
 

As palavras na cartilha, r-o-ro-l-a-la e dizia lakateu em tétum porque era o lakateu 
que lá estava configurado. Era o lakateu  que eu guardava na minha cabeça e no meu bolso, 

apanhado em perseguições dolorosas na altura das chuvadas, e que de asas molhadas e 
cansadas desistia facilmente. G-a-ga-l-lo e dizia manu-aman em tétum porque era o manu-

aman que estava pintado sem as cores festivas das lutas de galo aos domingos no bazar. 
 

Luís Cardoso ( 2010:33) 
 

Figura 18: oficina de resgate de jogos tradicionais timorenses. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38Epígrafe de memorial de um dos cursistas.	  
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3.1 Conceituando memorial 

 

O memorial é um texto narrativo em que se pode registrar os momentos marcantes da 

trajetória acadêmica e profissional ou ainda de experiências vivenciadas em um curso 

específico. Para Severino (2007:245), “o memorial constitui uma autobiografia 

configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva”.  

 

Percebe-se, porém, que não existe apenas uma modalidade de memorial. Para 

Carvalho e Corrêa (2012:04) “no contexto acadêmico, podemos distinguir os 

memoriais em três grandes modalidades: o memorial acadêmico, o memorial de 

formação e o memorial autobiográfico”. O memorial acadêmico, como o próprio 

nome diz, narra a caminhada do sujeito em relação à sua vivência acadêmica e que 

muitas vezes está relacionada também à sua vida profissional. O memorial de 

formação geralmente é um trabalho requisitado pelo professor aos alunos, pedindo 

que narrem as atividades mais marcantes de um determinado período e de que forma 

essas atividades têm contribuído na sua formação (esse tipo de memorial é muito 

comum nos cursos de formação de professores). O memorial autobiográfico (proposto 

por Presseggi39), além de ser atividade institucional, é também atividade de reflexão 

pessoal em que o sujeito sente por si mesmo a necessidade de registrar a trajetória 

intelectual e/ou profissional que está vivenciando. 

 

Neste trabalho, o tipo de memorial sobre o qual deter-se-á a análise será o memorial 

de formação, entendido também como uma estratégia pedagógica que pode servir 

como instrumento de investigação e acompanhamento do processo de formação.  

 

No memorial, o autor deve registrar as impressões, os erros, os acertos, as conquistas, 

as decepções, os desafios e as inquietações a respeito da realização do seu trabalho. O 

conteúdo, a forma de contar as atividades realizadas e a frequência com a qual o 

memorial é feito varia de acordo com os objetivos a serem alcançados pelo autor ou 

pela instituição que requisitar esse tipo de registro. De acordo com Severino, o 

memorial 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39O termo memorial autobiográfico é proposto por PRESSEGGI (2010). 
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deve então ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico e 
crítico que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a 
trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o leitor 
possa ter uma informação completa e precisa do itinerário percorrido 
(SEVERINO, 2001:175). 

 

Como afirma o autor, o memorial pode servir como um registro histórico. Assim 

sendo, quem o escreve deve produzi-lo de forma, que sirva não apenas para uma 

(auto)avaliação, mas também para possibilitar aos demais interessados uma visão de 

trajetória vivenciada pelo autor, seja ele profissional e/ou acadêmico, ressaltando o 

que de fato foi mais importante, marcante e significativo no processo.  

 

O memorial preserva a vivência do esquecimento e contribui para que sistematizemos 

o nosso fazer e refletir diário, exercitando a memória pessoal e social. Nas palavras de 

Carvalho e Corrêa (2012:02), “narrar é ressignificar. E todas as ressignificações e 

versões são válidas e legítimas”. Sendo assim, ao produzir o memorial, no caso do 

professor em formação, dar-se-á mais uma oportunidade de repensar suas ações e 

melhorar sua prática. 

 

Dentre os fatores que podem dificultar a produção de memorial, pode-se destacar a 

falta de prática para redigir suas reflexões, por parte dos cursistas, pois muitos 

professores ainda não adotam o registro escrito como hábito profissional. Outro fator 

é a falta de estímulo para escrevê-lo, quando não há entendimento sobre a finalidade 

da sua elaboração e, ainda, não se dar a devida importância. Este último fator conduz 

o docente a produzi-lo como uma obrigação e não como um objeto de utilidade que 

pode, dentre outras funcionalidades, contribuir para sua formação, por ser 
 

 
uma produção textual que permite identificar o desenvolvimento de 
competências ligadas ao processo de construção da identidade profissional 
do Professor Cursista: a reflexão sistemática sobre sua prática pedagógica, 
a capacidade de criar e construir conteúdos e estratégias de ensino, de 
associar à prática os conteúdos do Curso, proporcionando melhores 
condições de aprendizagem dos seus alunos. A avaliação do Memorial 
tem, portanto, função formativa (CUNHA, 2000:29). 

 

Para evitar que o memorial seja um documento superficial, faz-se necessário que o 

autor esteja atento para não registrar apenas os relatos positivos, que julgue 

interessantes e úteis para sua carreira. Nesse processo, deve-se manter a 
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imparcialidade para narrar não só os fatos positivos, como também os negativos, que 

sejam relevantes e possam contribuir para uma reflexão consistente no que diz 

respeito à atividade acadêmica e/ou profissional. 

 

O exercício de trazer à memória os principais acontecimentos da vivência profissional 

é essencial porque, como afirma Bergson (1999), à medida que a lembrança se 

atualiza, ela se transforma. Isso porque as situações que são recuperadas pela memória 

trazem lacunas que são naturalmente preenchidas pela imaginação de quem está 

fazendo o exercício de retomada. Dessa forma, as lembranças, na maioria das vezes, 

não são recuperadas exatamente como aconteceram e, nesse processo, a história de 

cada um é construída e reconstruída constantemente.  

 

Essa busca do passado por meio da memória é uma “viagem imperdível, uma viagem 

necessária, uma viagem fundamental, para que a gente possa trazer à tona os 

encadeamentos da nossa história, da nossa vida, ou da vida do outro”(GALZERANI, 

1999:08). Sendo assim, o memorial pode ser um recurso bastante valioso como 

registro do processo de construção e de realização do um curso, e de aspectos sociais 

da cultura e da história do contexto dos participantes desse curso. Freire (2011) 

ressalta a importância desse tipo de registro ao comentar sobre a recolha de material 

realizada em trabalho de Educação de Jovens e Adultos, em Guiné Bissau, nos anos 

70: 
 

Ao mesmo tempo, porém, pode-se imaginar a riqueza do material 
que se recolherá durante esta fase. Material que revelará não apenas 
o nível da capacidade dos educandos expressar-se graficamente, 
mas também o de sua compreensão da realidade nacional (FREIRE, 
1978:86). 

 

O memorial também permite conhecer aspectos relevantes da vivência profissional, o 

que proporciona um aprendizado prazeroso e recíproco. Portanto, produzir um 

memorial implica uma atividade fundamental para o crescimento profissional do 

professor. Por essa razão, esse instrumento comporta diversas funcionalidades, pois o 

docente que o produz tende a refletir para escrever, ler e refletir novamente sobre o 

que leu e, a partir de então, reconhecer, dentre outros aspectos, sua história, suas 

práticas, os acontecimentos produtivos e os caminhos mais adequados para continuar 

sua trajetória, superando os obstáculos da sua vida profissional. 
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No dizer de Cunha (2000), o memorial trata-se de 

 
uma produção textual que permite identificar o desenvolvimento de 
competências ligadas ao processo de construção da identidade 
profissional do Professor Cursista: a reflexão sistemática sobre sua 
prática pedagógica, a capacidade de criar e construir conteúdos e 
estratégias de ensino, de associar à prática os conteúdos do Curso, 
proporcionando melhores condições de aprendizagem dos seus 
alunos. A avaliação do Memorial tem, portanto, função formativa 
(CUNHA, 2000: 29). 

 

Nesse exercício, o docente estará fazendo uma autoavaliação, em que poderá verificar 

seu desempenho, as constâncias e as mudanças efetivas em sua prática pedagógica, no 

decorrer do período avaliado. Sendo assim, é instrumento que possibilita rever o que 

se fez e decidir sobre as próximas atitudes para a continuidade do processo acadêmico 

e/ou profissional. 

 

O memorial é, portanto, um importante registro em que o professor-autor pode 

revisitar sua prática pedagógica anterior e comparar com as mudanças ocorridas no 

decorrer da sua travessia profissional. 

 

3.2 O uso do memorial no CPI 

 

Com essa perspectiva, em 2010, o memorial foi adotado como um dos instrumentos 

de registro e avaliação do CPI, exclusivamente para a turma do avançado. Esse 

memorial consistia em um texto narrativo, em que os participantes do Curso deveriam 

registrar as atividades mais relevantes para eles, vivenciadas durante o mês em curso, 

descrevendo de que forma essas atividades contribuíram ou não para seu progresso no 

aprendizado do Português e/ou para sua vida profissional.  

 

A avaliação desses memoriais era realizada, primeiramente, de maneira 

autoavaliativa, posteriormente em dupla com um colega e, por fim, com o professor -

conforme Freire (2011) a respeito do processo avaliativo: “O ideal é que cedo ou 

tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É 

que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do 

professor consigo mesmo” (FREIRE, 2011:63). 
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Como o CPI foi um Curso construído em conjunto com os professores, entende-se que 

ao adotar a avaliação dos memoriais de forma partilhada estaria em coerência com 

esse processo. Essa metodologia, apesar de dificuldades iniciais, teve resultados 

bastante positivos. 

 

Após compreender-se como se deu a utilização do memorial no CPI, iniciar-se-á a 

análise. O corpus selecionado para essa análise são memoriais recolhidos no período 

compreendido entre fevereiro e outubro de 2010, dentre os produzidos pelos 22 

participantes do grupo avançado. Selecionaram-se trechos de memoriais de 4 desses 

participantes. A escolha quanto aos autores dos memoriais escolhidos deve-se ao fato 

de esses autores terem ingressado no Curso em 2008 e permanecido até outubro de 

2010, além de serem participativos em todas as atividades relativas propostas, 

inclusive como monitores. 

 

Para atingir os objetivos propostos, tomar-se-ão as seguintes cinco categorias: 

 

1. mudanças decorrentes do CPI percebidas (ou não) pelos professores; 

 

2. impressão (ou não) dos professores quanto à contribuição do CPI ou de 

atividades realizadas durante o seu processo para fluência na comunicação em 

LP; 

 

3. conscientização (ou não) da importância do CPI para a formação docente; 

 

4. atividades vivenciadas no CPI e adaptadas pelos professores nas aulas do Pré-

Escolar; 

 

5. percepção (ou não) dos professores quanto à receptividade dos seus alunos do 

Pré-Escolar em relação à realização de atividades desenvolvidas a partir do 

CPI. 
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3.3 Análise do corpus 

 

A partir deste ponto, a voz da pesquisadora poderá ser percebida por meio de 

pronomes possessivos e/ou pessoais. 

Categoria 1 - mudanças decorrentes do CPI percebidas (ou não) pelos 

professores 

 
no mês de setembro fizemos trabalho em grupo sobre o livro de 
histórias e de jogos. Dividimos em grupo para fazer jogos com os 
colegas e aprendemos muitos jogos que ainda não conhecíamos. 
Depois de aprendermos esses jogos com a professora e nós 
continuamos a dar esses jogos para os professores do nível básico e 
do nível intermédio. Fo muito lindo os jogos e foi muito divertido e 
que através destes jogos podíamos saber e ver que todas as pessoas 
precisam um do outro [...]. As brincadeiras tradicionais de Timor já 
conhecemos mas nunca praticamos na sala de aula porque 
pensávamos que estas brincadeiras não se uza na escola (trecho de 
memorial do informante 140).  

 

Dos quatro informantes selecionados, dois apontaram mudanças percebidas. O 

informante 1, ao descrever o trabalho com jogos e brincadeiras timorenses, nas 

últimas linhas do trecho acima, aponta para o fato de que já conhecia as brincadeiras 

tradicionais de Timor, mas que nunca as havia praticado em sala de aula, justamente 

por serem “brincadeiras” e, na concepção escolar vigente, o lúdico não se aplicaria ao 

contexto de ensino - o que as oficinas desenvolvidas mostravam ser pertinente e 

desejável. A nossa proposta ao resgatar esses elementos que fizeram parte da infância 

desses professores objetivava sensibilizá-los para a importância do brincar no Ensino 

Pré-Escolar. 

 

Além do resgate cultural dessas brincadeiras tradicionais, ao registrá-las em Língua 

Portuguesa, os participantes do CPI aprimoravam o domínio escrito da língua, ao 

mesmo tempo em que fortaleciam os dados da cultura oral timorense. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40Todas as transcrições citadas neste trabalho obedecem à grafia original. 
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Ouvi de outros professores que vem dos Distritos, eles gostam 
muito das atividades que eram do nosso curso que eles vê por meio 
dos cursistas porque eles vê que há mudança, ideias novas e eles 
gostariam que um curso como este devia ter também no lugar onde 
eles moram porque gostam muito das atividades que nós 
apresentamos, eles querem aprender português e também outras 
matérias que hoje nós já aprendemos no curso como canções, 
reforço, escrever memorial outras coisa (trecho de memorial do 
informante 2). 

 

O trecho acima foi elaborado por cursista do CPI após participar da Formação 

Nacional, em abril de 2010, quando atuou como formador de professores de outros 

Distritos e, a partir desse contato, percebeu que participava de um curso diferenciado. 

Essa percepção foi aguçada pela observação feita pelos professores dos demais 

Distritos a respeito da diversidade de atividades apresentadas. Nas palavras do 

informante: “eles gostam muito das atividades que eram do nosso curso que eles vê 

por meio dos cursistas porque eles vê que há mudança, ideias novas”. 

 

Algumas mudanças provocadas pelo CPI, embora não citadas nos memoriais 

analisados, puderam ser observadas nas visitas realizadas, como a organização do 

espaço da sala de aula.  

 

Comparando-se as fotos41 a seguir, percebem-se mudanças quanto à disposição das 

carteiras e melhoria em relação ao uso de recursos visuais, favorecendo assim o 

ensino-aprendizagem, pela transformação do ambiente num local mais atrativo e 

estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Apesar do nosso corpus de análise ser composto por memoriais e não por fotografias, 
utilizaremos algumas para ilustrar essas constatações em relação ao ambiente da sala de aula. 
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Figura 19 e 20: visita realizada à escola “C”, em 200942. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 

 

Podemos observar nas fotos acima que as paredes não estavam sendo aproveitadas 

para expor os trabalhos realizados pelos alunos e que não havia material que 

estimulasse o aluno no processo de alfabetização. É possível observar que a 

organização das cadeiras está inadequada para a atividade que a professora 

desenvolve no momento, pois há crianças que necessitam ficar ajoelhadas para 

executar a atividade. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42As fotos aqui apresentadas fazem parte de arquivo pessoal utilizado no processo avaliativo 
do CPI. Destacamos que essas imagens ilustram trechos dos memoriais analisados.	  
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Figuras 21 e 22: visita realizada à mesma escola “C”, em 2010. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 
 

A mesma sala de aula visitada anteriormente apresenta melhoria na sua organização 

em relação à disposição das mesas e cadeiras e quanto ao uso de recursos visuais, 

utilizando materiais produzidos no CPI, como o alfabeto ilustrado bilíngue que 

podemos ver exposto na parede. Observamos, ainda, nas figuras 21 e 22, um varal em 

que os alunos expõem suas atividades, tal como no CPI. 

 

Categoria 2 - impressão (ou não) dos professores quanto à contribuição do CPI 

ou de atividades realizadas durante o seu processo para fluência na comunicação 

em LP 

 

[...] sinto que este curso é boa para continuar a aprender o 
português, porque com este curso posso aumentar a capacidade de 
falar português e podemos ter um futuro melhor como docente da 
pré-escola. As matérias que recebemos, como histórias, canções e 
outras também já ensinei nas escolas e gosto muito, eu gosto muito 
de participar no curso da língua portuguesa porque ajuda-me para a 
modificação do ensino e comunicação oral e também escritas e mais 
outras (trecho de memorial do informante 2). 
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No mês de setembro tivemos muitas actividades aulas da língua 
portuguesa instrumental que ajudam mais a nossa experiência da 
língua portuguesa que agora continuamos a aprender e nós 
terminando eu sinto-me muito contente neste curso por que aprendi 
muitas coisas (trecho de memorial do informante 4). 

 

Em relação à contribuição do CPI para a melhoria da fluência em LP, dentre os quatro 

informantes selecionados, dois deles fizeram observações. Os informantes 2 e 4 

destacaram a importância que o Curso teve para a  continuidade da sua aprendizagem 

do Português. Tendo esses dois professores, passado 24 anos sem estudar essa língua, 

com o CPI, tiveram a oportunidade de utilizar o que se lembravam do idioma, de 

rememorar o que haviam esquecido e de progredir na aprendizagem da LP, pelo 

contato diário com os colegas, os quais também demonstravam interesse em aprender. 

 

O informante 2, após relatar os benefícios do Curso para sua prática pedagógica, 

destaca a importância do CPI para a melhoria da sua comunicação oral e escrita em 

LP. Esses foram dois aspectos que ao longo do curso foram trabalhados, com a 

utilização de uma metodologia bastante diversificada, a fim de sanar dificuldades 

naturais do aprendizado e fluência de um idioma. 

 

Uma das estratégias que percebemos ter contribuído para o desenvolvimento da 

oralidade e da escrita dos cursistas foi o uso dos memoriais, como o relato a seguir: 

 

Agora falo da memória [memorial]que é um grande valor para mim, com a 
ajuda do curso da língua portuguesa instrumental, o memorial é uma 
escrita que faz com que eu possa ter um possibilidade para fazer um 
registro da minha própria experiência. Com ajuda do memorial a 
professora pode identificar como está aprendendo a língua de cada 
participante do curso de língua portuguesa durante esse tempo do curso. 
Para mim acho que a memória ajuda muito para falar43 e na escrita posso 
relembrar das palavras que muitas vezes esqueci (trecho de memorial do 
informante 2). 

 

Dos quatro informantes selecionados, apenas um citou a importância do memorial no 

CPI, porém, apesar disso, é possível perceber que esse foi instrumento muito útil de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43Antes de apresentar o memorial para o professor, os alunos liam em voz alta para seu 
pequeno grupo, para que eles discutissem e dessem suas sugestões. 
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avaliação do Curso e que contribuiu para diagnosticar dificuldades e progressos dos 

participantes do CPI.  

 

Por meio dos memoriais, foi possível, também, perceber, quais aspectos do Curso 

estavam contribuindo para uma melhoria da vivência em sala de aula, devido aos 

relatos das implementações ou não das atividades vivenciadas no CPI e aplicadas com 

as crianças da Pré-Escola. 

 

O trecho anterior, além de ratificar o auxilio do memorial para a reflexão da 

experiência como professores em formação, evidencia seu papel também para a 

melhoria da comunicação oral e escrita em Português.  

 

Através das análises realizadas, podemos perceber que o uso de memoriais no Curso 

foi uma das atividades que além de trazer benefícios para os cursistas foi, no CPI, um 

importante documento de registro do processo de constituição e conclusão do Curso. 

Apesar de o memorial ter sido uma atividade proposta somente a partir de fevereiro de 

2010, os registros apontam para fatos ocorridos desde o início do Curso. 
 

Categoria 3 - conscientização (ou não) da importância do CPI para a formação 

docente 
 

Agora eu estou muito contente neste curso porque reflete na minha 
capacidade prática professional de aprendizagem e eu estou muito 
contente também porque aprendi muitas coisas que anteriormente 
não tinha nada pra mim, agora as actividades já apliquei para os 
alunos e eles gostaram muito nestes actividades que eu apresentei 
para eles, por isso eu também fico muito satisfeita, que o resultado 
do meu curso ajuda a desenvolver a minha capacidade de 
aprendizagem (trecho de memorial do informante 4). 
 

 
Dentre os quatro informantes selecionados, dois deles mencionaram que o CPI 

influenciou positivamente a sua vida como docente. No relato do informante 4, citado 

acima, o cursista reflete sobre a oportunidade de estar participando de um treinamento 

que tem favorecido o desenvolvimento da sua aprendizagem. Ele demonstra, ainda, 

satisfação e motivação na sua vivência profissional devido a alguns aspectos do Curso 

que têm facilitado o seu trabalho em sala de aula com seus alunos. 



	   85	  

 

[...] também outros grupos para contar as brincadeiras do Timor que 
ainda não estão escritas e podemos produzir livros de brincadeiras 
de tradicionais de Timor-Leste. Estas atividades que a professora 
deu são muito boas para poder produzir mais livros para podemos 
ajudar os professores para ensinar nas pré-escolas, com esse 
esforço da professora sinto que os professores vão ter capacidade 
para desenvolver bem os seus ensinos (trecho de memorial do 
informante 2). 

 

No trecho acima, cogita-se a possibilidade de produção de livros de histórias infantis e 

de brincadeiras tradicionais timorenses. Ao analisar os benefícios dessa atividade para 

a sua formação como participante do CPI, o informante escreve na primeira pessoa do 

plural, certamente se referindo a sua participação como integrante do grupo de 

monitores, quando contribuía na formação dos demais professores, das demais 

turmas. Sendo assim, ele avalia a importância da sua experiência no Curso e de que 

forma essa vivência pode ajudar na formação docente de outros.  

 

Esse relato apresentado pelo informante 2, nos parece bastante interessante no sentido 

de possibilitar uma reflexão numa perspectiva de crescimento coletivo e não 

individual, pois ele destaca a importância da produção de livros timorenses, não 

somente para ele, mas também da importância disso para os demais professores “nas 

pré-escolas”. Ou seja, ele percebe o papel social por ele desempenhado ao fazer parte 

de um grupo que desenvolveu um material que será útil para os demais colegas de 

trabalho na sua atuação profissional, fazendo, assim, uma relação direta entre o CPI e 

sua atuação como docente. 

 

O registro, em Português e em Tétum, das histórias que os professores ouviam na 

infância e das brincadeiras tradicionais timorenses poderá ser um material muito 

importante para o Timor-Leste, tendo em vista que esse ainda é um recurso bastante 

escasso naquele país.  

 

Apesar de os informantes selecionados não mencionarem, em seus memoriais, talvez 

por falta de consciência de que desenvolveram aspectos como estes, foi possível 

perceber também muito progresso dos cursistas quanto à compreensão auditiva em 
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Português. Uma das estratégias utilizada e que ajudou a perceber essa evolução dos 

integrantes do CPI quando à melhoria da compreensão auditiva em Português, foi o 

uso de canções infantis em LP, muitas delas brasileiras, as quais já são muito comuns 

e bem aceitas naquele contexto. 

 

Categoria 4 - atividades vivenciadas no CPI e adaptadas pelos professores nas 

aulas do Pré-Escolar 
 

A oficina de artes visuais que aconteceu no curso este mês apliquei 
na minha escola, algumas crianças ainda não conhecem as letras, 
mas com o alfabeto em duas línguas [Tétum e Português] feito na 
oficina de artes visuais, os desenhos podem ajudar as crianças a 
conhecer as letras e palavras [...]. A oficina de dramatização “A 
rainha das letras” foi muito boa, mas ainda não ensinei para as 
crianças, nessa oficina eu fui narradora da história (trecho de 
memorial do informante 3). 

 

Dos quatro professores selecionados, 3 fizeram referência às atividades vivenciadas 

no CPI e aplicadas por eles nas aulas do Pré-Escolar. O informante 3 refere-se à 

oficina em que elaboramos um material bilíngue: um conjunto de palavras em ordem 

alfabética, possibilitando trabalhar (tanto no Curso, quanto na Pré-Escola) sons e 

nomes de cada letra do alfabeto e palavras que correspondessem a cada letra. 

 

A princípio, iríamos elaborar esse material apenas em Português para uso nas aulas do 

CPI, porém os professores pediram o material também em Tétum, para que pudessem 

utilizar em suas salas de aula, com seus alunos. A parte do material em Português, 

após utilizado nas aulas do Curso, seria utilizada para a aplicação do vocabulário dos 

alunos da Pré-Escola. Esse foi um material muito usado pelos professores nas suas 

salas de aula, conforme os relatos dos memoriais e observações feitas durante as 

visitas às escolas. 

 

 

 

 

 



	   87	  

Vejamos a foto que mostra o material sobre o qual o informante se refere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: material bilíngue confeccionado em oficina do CPI. Fonte: Márcia V. 

Cavalcante. 
 

Em seguida a essa oficina, realizamos uma dramatização44, utilizando o material 

bilíngue confeccionado na oficina anterior, a fim de articular o trabalho com a 

expressão oral e escrita em LP, oferecendo mais uma metodologia de trabalho a ser 

utilizada com os alunos do Ensino Pré-Escolar. 

 
Tivemos as oficinas sobre animais e fazer letras com as tampas de 
garrafa de água, a minha opinião com esta atividade teve mais novas 
ideias na formação de letras que esta na tampa de água para facilitar 
o conhecimento sobre letras aos alunos e também nós aprendemos 
para ensinar o ensino das letras e palavras para as crianças (trecho 
de memorial do informante 2). 

 

No trecho acima, o informante afirma que, em sua opinião, as atividades realizadas 

naquela oficina lhe deram novas ideias para ensinar as letras e as palavras. É 

importante ressaltar que as atividades vivenciadas pelos professores no decorrer do 

CPI e implementadas nas suas salas de aula eram adaptadas por eles, de acordo com a 

realidade da sua turma.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44A dramatização realizada foi uma adaptação da obra: “No Reino das letras Felizes”.  
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do. Acessado 
em: 05/06/2012. 
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O jogo ao qual o informante se refere é um excelente exemplo de material que foi 

adaptado pelos professores para trabalhar diversos temas em sala de aula. Enquanto 

no CPI o jogo foi utilizado com objetivo específico para desenvolver a fluência em 

LP, ao utilizarem-no nas salas de aula do Ensino Pré-Escolar, os professores 

trabalharam, por exemplo, temas de ciências naturais, já que o jogo trazia desenhos de 

animais e frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 24: material confeccionado no CPI, sendo utilizado pelos alunos da Pré-

Escola. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 
 
 

A necessidade dessa articulação do ensino da Língua Portuguesa com a prática 

docente, profissional dos professores, foi sendo evidenciada a partir das discussões 

nas reuniões de planejamento com os integrantes do Curso e percebida nas visitas às 

escolas. Assim, à medida que entendíamos o contexto e as necessidades profissionais 

dos cursistas, procurávamos criar mais estratégias que contribuíssem também para a 

metodologia de ensino desses docentes. 
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Categoria 5 - percepção (ou não) dos professores quanto à receptividade dos seus 

alunos do Pré-Escolar em relação à realização de atividades desenvolvidas a 

partir do CPI 
 

Quando eu apresentei uma das atividades que eu aprendi no curso 
de português instrumental na sala de aula as crianças participaram e 
prestaram muito atenção e eles gostaram muito das actividades e 
dos jogos e de brincadeiras. Eu fiquei muito contente e senti que o 
meu esforço durante muito tempo vale a pena para o meu futuro ser 
uma boa professora cada vez melhor (trecho de memorial do 
informante 4 ). 

 

Dois dos quatro informantes mencionaram a receptividade das crianças quanto às 

atividades vivenciadas no CPI e adaptadas para o Ensino Pré-Escolar.  

 

O trecho citado faz referência aos jogos e brincadeiras. Como podemos perceber, esse 

foi um tema abordado com recorrência nos memoriais selecionados, o que mostra que 

o lúdico no CPI estava muito presente e, consequentemente, que esse aspecto refletiu 

nas salas de aula desses professores, fato que agradou às crianças. 

 
No mês de julho fizemos a oficina pedagógica que foi muito 
importante para as crianças porque elas podem conhecer as letras 
atravéz das ilustrações e as palavras que estavam escritas no papel e 
também já praticamos na sala de aula várias vezes e algumas 
crianças que ainda fizeram erradas, mas ajudei para que eles não 
desanimem e eles gostaram muito (trecho de memorial do 
informante 3). 

 

O informante 3 relata que, a princípio, as crianças sentiram dificuldades para 

participar de um determinado jogo levado do CPI para sua sala de aula, mas após sua 

ajuda as crianças puderam aproveitar do momento lúdico com aprendizado.  

 

É possível que a atividade não estivesse adequada para a turma ou que simplesmente 

aquelas crianças sentiram dificuldades, mas a atuação do professor contribuiu para 

que o aluno gostasse da atividade. O professor trabalhar na perspectiva da 

receptividade dos alunos em relação ao que estivesse sendo ensinado era também algo 

preconizado no CPI. 
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Os dois depoimentos acima apontam ainda para a satisfação dos professores, ao 

perceberem o contentamento dos alunos em realizando atividades por eles propostas. 

 

A preocupação do diálogo com os professores, em relação às estratégias apresentadas 

no Curso, possibilitou que fossem sendo feitos contínuos ajustes nas estratégias do 

CPI e, ao mesmo tempo, refletissem na sua prática, pois no trecho acima observamos 

uma interação desse professor com o aluno: 10 ele percebe que o aluno não entendeu; 

20 ele ajuda o aluno; 30 ele percebe que o aluno gosta da atividade. Essa sequência 

demonstra também uma relação dialogada entre as partes; ou seja, houve, de fato, uma 

preocupação com a aprendizagem do aluno. Isso confirma a opinião de Vasconcelos 

(2012:108) a respeito do ato de ensinar: “só terá ensinado aquele professor cujo aluno 

tenha logrado aprender!” 

 

Um aspecto não mencionado pelos professores no corpus deste trabalho, mas possível 

de se identificar, por meio das visitas realizadas às pré-escolas, foi o uso das músicas 

infantis trabalhadas no CPI. 

  

Além das canções infantis em Português, utilizadas no Curso, os professores também 

faziam uso de novas versões de canções em Tétum, produzidas, traduzidas e 

adaptadas por eles próprios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Já tenho 65 anos e ensino durante 5 anos eu agora estou a ensinar a pré-primária, antes, no 

tempo português eu sou, eu era criado, mainato45 e cozinheiro e no tempo indonésio eu sou 
um funcionário da Indonésia, agora que não sei porque, parece que Deus é que deu este 

caminho para mim. Agora eu já tenho 65 anos é que eu vou a trabalhar como professor. Eu 
gosto muito de ensinar [...] 

 
(Depoimento de professor da Pré-Primária, participante da Formação Nacional em 2010) 

 
 

Figura 25: encerramento do CPI em outubro de 2010. Fonte: Márcia V. Cavalcante. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45Palavra de origem Indiana (CARVALHO, 2004, p.12) que significa o mesmo que 
empregado doméstico.	  
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Esta dissertação, inserida no âmbito dos estudos da Linguagem, da lusofonia e da 

educação, em uma perspectiva freireana, mostra como o ensino de Língua Portuguesa 

em Timor-Leste deve ser encarado como uma tarefa que procure considerar aspectos 

da cultura local. Pois, entendemos que dessa maneira o aprendizado da LP pode 

acontecer com maior facilidade e de forma mais significativa. Além disso, deve ser 

levado em consideração os interesses gerais do público alvo, o que no caso do CPI, 

por ser a maioria professores do ensino Pré-escolar, agregamos ao aprendizado da LP, 

contribuições para a melhoria da sua prática pedagógica. 

 

Foi com esse olhar que demos início ao CPI, cujo objetivo inicial era exclusivamente 

o ensino de Português para professores do Ensino Pré-Escolar; porém, como 

percebemos, à medida que o Curso foi sendo desenvolvido, nossa preocupação foi 

além, e passamos a nos preocupar com outros aspectos, que envolveram também 

atividades relacionadas à vivência profissional dos cursistas, de forma a ir além dos 

seus objetivos iniciais. 

 

A abrangência quanto aos objetivos do CPI, possibilitou que vivêssemos o ensino-

aprendizagem da LP pensando também na prática pedagógica dos professores no 

Ensino Pré-Escolar, considerando, sobretudo, o contexto de ensino bilíngue 

timorense. Essas considerações contribuíram para que os professores percebessem a 

relevância do Curso para sua prática em sala de aula, por isso uma das atividades 

propostas nas oficinas pedagógicas foi a produção e a utilização de materiais 

bilíngues. Para os cursistas, a produção e a utilização desse tipo de material foi algo 

novo e bastante desafiador, além de ter gerado motivação para que fosse testado em 

suas salas de aula.  

 

O CPI permitiu-nos a valorização de aspectos da cultura timorense, pois sabendo que 

o conhecimento de uma língua está intimamente ligado à cultura, percebemos que a 

troca de conhecimento com os participantes a respeito de questões históricas, culturais 

e políticas do Timor-Leste foi de fundamental importância, desde o planejamento do 

Curso às diversas questões que implicaram a sua implementação e gerência. 

 

Considerando que o CPI tinha também como norte os temas propostos no Currículo 

da Pré-Escola, essa ênfase a questões culturais timorenses estava relevantemente 
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presente no Curso. Essa estratégia buscava resgatar aspectos da cultura popular 

timorense e a valorização da musicalidade, traço marcante naquela cultura.  

 

Pelos depoimentos analisados no capítulo 3, pode-se perceber referências a atividades 

relacionadas ao lúdico e à cultura timorense. A importância dessas estratégias podem 

ser evidenciadas quando os informantes citam o trabalho realizado a partir de jogos, 

brincadeiras e histórias infantis. Dados também mencionados em entrevistas 

realizadas com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas, nas ocasiões 

das visitas às escolas em que os professores participantes do CPI atuavam. 

 

Tanto o aspecto lúdico quanto a valorização de aspectos culturais foram fatores 

preconizados no Curso, favorecendo o desenvolvimento da comunicação oral e escrita 

dos participantes, pois, ao começarmos a tratar de temas referentes ao seu próprio 

contexto, os professores se sentiam mais seguros para se expor oralmente. O mesmo 

ocorreu quando fizemos os registros escritos dos jogos e histórias tradicionais que 

faziam parte apenas da tradição oral. 

 

As atividades de versão de canções em Português que já existiam na Língua Tétum 

também motivaram os professores à escrita e à expressão oral. Essas canções, a 

maioria infantis, também foram atividades motivadoras aplicadas aos alunos da Pré-

Escola. 

 

Pode-se afirmar, ainda, que há registros de que o CPI trouxe mudanças para a carreira 

docente dos profissionais que participaram do Curso. Em 2010, quando o Curso foi 

validado pelo INFORDEPE, alguns dos professores do nível avançado, já monitores, 

pelo fato de terem atingido um nível muito bom com relação à proficiência em LP, e 

por estarem desenvolvendo trabalhos significativos nas suas escolas, foram 

convidados pelo ME/Timor a ministrarem uma Formação Nacional, voltada para 

professores do Ensino Pré-Escolar dos demais Distritos de Timor-Leste. O grupo de 

formadores desse evento foi composto pelos monitores e por outros formadores de 

outras regiões do país. Esse convite do ME/Timor deu oportunidade aos monitores do 

CPI de partilharem seus conhecimentos, contribuindo para que eles aprendessem por 

meio da troca de conhecimentos com professores do Ensino Pré-Primário, que 

vivenciam realidades diversas e específicas de cada região de Timor-Leste. Neste 
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sentido, os cursistas vivenciaram o que Freire (2011) considera como um caminho de 

mão dupla: “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 2011:25). 

 

A experiência vivida pelos monitores do CPI, atuando como formadores nacionais, 

contribuiu não somente para o seu crescimento e autonomia, mas também para que 

eles se inteirassem, por meio de professores vindos do interior do país, de 

experiências educacionais e oportunidades de formação profissional existentes nos 

demais Distritos, o que fez com que percebessem o valor do CPI para a sua carreira 

docente e atentassem para o fato de que apenas em Díli havia um curso de LP 

específico para professores do Ensino Pré-Escolar, cujo conteúdo articulava o ensino 

do idioma com a prática pedagógica. 

 

Tivemos a oportunidade de integrar a equipe de coordenação e organização dessa 

Formação Nacional e ministramos aulas para os formadores que seriam os 

multiplicadores para os professores de todos os Distritos. Nos encontros realizados 

com esse grupo, os formadores decidiram utilizar, durante o evento, algumas das 

atividades já realizadas no decorrer do CPI, e assim puderam compartilhar, com 

professores de outras regiões do país, experiências bem sucedidas em suas salas de 

aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: abertura da Formação Nacional. Fonte: Márcia V. Cavalcante 
 

Durante as reuniões preparatórias para a Formação Nacional, professores de outros 

Distritos passaram a frequentar o CPI para vivenciar o que os cursistas relatavam. A 
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participação desses professores durante duas semanas no Curso contribuiu para a 

troca de experiências e para que os professores dos demais Distritos conhecessem um 

pouco da dinâmica do Curso. 

 

 

Figura 27: formadores representantes de todos os Distritos de Timor-Leste 
conhecendo a dinâmica do CPI. Fonte: Márcia V. Cavalcante 

 

Em 2012, levando em consideração a validação do CPI pelo INFORDEP em 2010, os 

professores que haviam concluído o nível avançado e alguns cursistas do nível 

intermediário puderam ingressar no “Curso Complementar/Bacharelato” na 

Universidade Nacional de Timor Lorosa’e. Recentemente, em fevereiro de 2013, os 

demais cursistas que em 2010 integravam o nível básico, e parte da turma do 

intermediário, também tiveram acesso ao mesmo curso na UNTL.  

 

Apesar de anteriormente haver casos isolados de professores do Ensino Pré-Escolar 

de Timor-Leste que, de forma independente, cursaram uma faculdade, o ingresso 

desse grupo na Universidade, na Faculdade de Educação, é um divisor de águas, pois 

se trata da primeira turma formada com o incentivo do INFORDEP, composta por 

professores do Ensino Pré-Escolar e que teve acesso ao Ensino Superior. Atualmente, 

os professores desse nível de ensino e que integram a Rede Pública têm também a 
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opção de participar do Curso Complementar, realizado através de módulos e que tem 

créditos equivalentes ao Bacharelato, organizado pelo INFORDEP.	  
 

Entendemos, portanto, que o CPI não somente contribuiu para o aprendizado da LP e 

para melhoria da prática pedagógica dos seus participantes, mas também 

proporcionou novas oportunidades profissionais e possibilidades de ascensão em 

relação à vida acadêmica, à medida que tais cursistas puderam ingressar como 

graduandos na UNTL. 

 

Ao finalizamos este trabalho pensando em dois aspectos que consideramos terem 

contribuído para a aprendizagem do Português e para a prática pedagógica dos 

cursistas: o primeiro foi a relação estabelecida entre a Língua Tétum e a Língua 

Portuguesa, desde o início do Curso, e o segundo foi o reconhecimento e a 

valorização da norma do Português Timorense. Nesse contexto, uma das estratégias 

que nos ajudou a perceber concretamente a contribuição do Tétum para o aprendizado 

da LP foi a elaboração de materiais pedagógicos, bilíngues, durante as oficinas. Esses 

matérias visavam à aprendizagem da LP e ao mesmo tempo sua utilização nas aulas 

do Ensino Pré-Escolar. Outra estratégia, desenvolvida a partir dos trabalhos bilíngues, 

foi propor atividades que visassem a ampliar o vocabulário do Português dos 

cursistas, com palavras que eles já utilizavam na Língua Tétum, empréstimos do 

Português. Como afirma Carvalho (2004): 

 
a estratégia de preferir as áreas cobertas pelos empréstimos do 
português no tétum ganha legitimidade: i) pelo critério linguístico 
de se partir do mais próximo, um léxico já adquirido; ii) e pelo 
psicológico de se reduzir o <<trauma da geração indonésia>>[...] 
(CARVALHO 2004:16). 

 

O aprendizado diário da Língua Tétum proporcionou conhecimento cada vez maior de 

empréstimos da LP, contribuindo para que compreendêssemos dificuldades dos 

alunos quanto à questão ortográfica do Português, e para atentarmos ao fato de os 

cursistas já dominarem muitas palavras da Língua Portuguesa introduzidas na Língua 

Tétum. 
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Consideramos que essa relação entre as duas línguas facilitou o aprendizado da LP, 

pois, na maioria das vezes, o timorense que está começando a aprender o Português 

não tem consciência de que já utiliza tantos vocábulos dessa língua. “Fazer identificar 

as palavras de mais óbvia origem portuguesa é sempre útil, na via do mesmo fio 

condutor” (CARVALHO, 2004:12). Para a autora, 

 

partir do léxico mais próximo [...], na perspectiva da aprendizagem 
de línguas como meio de multiculturalidade, intercâmbio entre 
povos, é sempre um avanço dos aprendentes, no sentido da 
universalidade do mundo de referência e dos itinerários de alguns 
itens lexicais na sua circulação/inclusão em diversas línguas, 
mesmo sem afinidade genética alguma. E sobretudo, constitui 
estratégia de celeridade no processo de aprendizagem 
(CARVALHO, 2004: 12) 

 

Apresentar aos timorenses vocábulos da Língua Tétum que são empréstimos do 

português, além de facilitar o processo da aprendizagem ajuda também o aluno a se 

sentir mais seguro e a perceber as facilidades existentes para o falante do Tétum. Essa 

estratégia utilizada no CPI, portanto, contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento da comunicação oral e da escrita em Português dos cursistas. 

 

O uso da Língua Tétum como ponte para o ensino do Português no CPI, pode ser um 

recurso a ser utilizado nos cursos de Português em Timor-Leste, levando em 

consideração semelhanças e diferenças existentes entre esses dois idiomas, facilitando 

o processo ensino-aprendizagem de LP naquele país.  

 

É importante ressaltar que, para que isso ocorra, os professores estrangeiros que forem 

atuar em Timor-Leste precisam ter, no mínimo, noções básicas do Tétum, conforme 

Costa (2012): 

 

o formador [internacional] deve saber minimamente, a língua tétum 
e a cultura do povo a fim de capacitar o docente timorense a 
conhecer e identificar semelhanças e diferenças que existem entre o 
português e o tétum ou as outras línguas locais (COSTA, 2012: 
219). 
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A compreensão da estrutura da Língua Tétum pode apontar caminhos para a 

metodologia a ser utilizada ao se ensinar Português, já que algumas dificuldades no 

aprendizado dessa língua se dão exatamente pelas diferenças estruturais existentes 

entre os dois idiomas.  

 

Nessa mesma linha, Hull (2001) já nos alertava que 

 

se os estrangeiros residentes em Timor-Leste se habituarem a 
comunicar na sua própria língua com os locais, certamente que não 
farão o mínimo de esforço para aprender o tétum. Se esta prática se 
generalizar, levaria a uma rápida dominação cultural, como a que 
havia no período colonial (HULL, 2001: 49). 
 
 

A dominação cultural apontada não se daria apenas pela ausência do aprendizado do 

Tétum. Outro aspecto que podemos abordar como forma de domínio cultural seria 

quando o professor cooperante de Portugal ou do Brasil, por exemplo, quiser impor a 

norma do Português do seu país de origem, não valorizando e nem respeitando a 

norma do Português Timorense. Isso poderá constituir o que Freire (2011) chama de 

“invasão cultural”:  

 
Não podemos, a não ser que ingenuamente, esperar resultados 
positivos de um programa, seja educativo num sentido mais técnico 
ou de ação política, se, desrespeitando a particular visão do mundo 
que tenha ou esteja tendo o povo, se constitui numa espécie de 
“invasão cultural”, ainda que feita com a melhor das intenções. Mas 
“invasão cultural” sempre  (FREIRE, 2011:119). 

 

Ao respeitar a norma do Português de Timor-Leste, estamos tendo sensibilidade para 

respeitar também a visão de mundo dos timorenses e suas potencialidades. Essas 

questões precisam estar claras nas cooperações internacionais presentes em Timor-

Leste; não somente nas cooperações educacionais, mas em todas as áreas de 

desenvolvimento do país.  

 

Por parte do governo timorense não há nenhuma prerrogativa quanto à variedade da 

Língua Portuguesa a ser utilizada pelos professores internacionais lusófonos e 

também não há exigência quanto aos professores cooperantes terem noções do Tétum 
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(mesmo porque não há programas governamentais de ensino da língua Tétum para as 

cooperações internacionais, o que poderia ser uma forma de motivação).  

 

Nossa experiência aqui relatada mostra-nos que esse respeito e valorização à norma 

do Português Timorense foi um forte fator do CPI que consideramos ter contribuído 

para que os cursistas vissem o aprendizado da LP como significativo, com o resgate e 

fortalecimento do Português leste-timorense. 

 

A esse respeito, Lourenço (2001:111) afirma: “se quisermos dar algum sentido à 

galáxia lusófona, temos de vivê-la, na medida do possível, como inextricavelmente 

portuguesa, brasileira, moçambicana, cabo-verdiana ou são-tomense”. Corroborando 

com esse pensamento, Brito e Martins (2004:10) afirmam: “a língua portuguesa 

conhece e constrói a sua própria história – e, por isso, está muito longe de poder ser 

tratada como um idioma uniforme”. Por fim, faz-se necessário o reconhecimento, a 

descrição e a valorização da norma do Português Timorense, por parte dos timorenses 

e dos cooperantes lusófonos  em Timor-Leste, como contributos para o fortalecimento 

da identidade nacional timorense. 
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Apêndice 1- Questionário sociolinguístico 

 

Nome: 

………………………………………………………………………………………. 

Sexo:  F (     )      M (     ) 

Direcção: 
...................................................................................................................................... 

Número do telemóvel: 

Escola em que trabalha:………………………………………………………………. 

Número de alunos matriculados na sua sala de aula: __________  

 Faixa etária: Grupo I: (   )  4 a 5   Grupo II: (   ) 5 a 6 

Distrito  em que trabalha: ……………………… 

Data de nascimento: ……/……/……/ Local de nascimento......................................... 

OBSERVAÇÃO: DAS QUESTÕES DE 1 A 8 MARQUE COM UM (X)  UMA 
ÚNICA ALTERNATIVA. 

1) Marque com um (X) o item que identifica a sua faixa etária: 

a. (     ) entre 20 e 30 anos de idade 

b. (     ) entre 31 e 40 anos de idade 

c. (     ) entre 41 e 50 anos de idade 

d. (     ) entre 51 e 60 anos de idade 

e. (     ) entre 61 e 70 anos de idade 

 

2) Qual a função que está a exercer atualmente? 

a. (     ) Professor (a) 

b. (     ) Professor (a) e treinador (a) 

c.  (    ) Professor (a)  e diretor (a) 

d. (     ) Diretor (a) ou pessoa responsável pela escola 

e. (     ) Secretário (a) 
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f. (     ) Outros. Descreva qual a sua atual função  ........................................................... 

 

3) Assinale com um (X) o item que identifica seu tempo de experiência 
profissional: 

a. (     ) menos de um ano 

b. (     ) entre 1 e 2 anos 

c. (     ) entre 2 e 5 anos 

d. (     ) entre 5 e 10 anos 

e. (     ) mais de 10 anos 

 

4) Assinale com um (X) o item que identifica sua habilitação literária: 

a. (     ) entre segunda e quarta classe 

b. (     ) Pré-secundário incompleto 

c. (     ) Pré-secundário completo 

d. (     ) Secundário incompleto 

e. (     ) Secundário completo    (   ) SPG   (   ) SPG T.K   (   ) KPG   (   ) SGO   (   ) 
PGSD     

(   )  PGSMTP   (   ) SMKK   (   ) STM   (   ) SPP      (   ) SMA   (   )  SMEA   (   ) 
SMI 

f. (    ) Bacharelato completo 

g. (   ) Universidade completa. Qual o curso?........................................................... 

5) Marque com um (X)  a sua situação funcional: 

a. (     ) voluntário (a) 

 b.(     ) contratado (a) 

c. (     ) permanente 

6) Assinale com um (X) quanto tempo já estudou Língua Portuguesa: 

a. (     ) menos de seis meses 

b. (     ) entre 6 meses e 1 ano 

c. (     ) entre 1 e 2 anos 



	   106	  

d. (     ) entre 2 e 5 anos 

e. (     ) entre 5 e 10 anos 

f. (     ) mais de 10 anos 

 

7. Assinale o (s) períodos em que você estudou Português: 

(   ) Colonização portuguesa (   ) Domínio indonésio (   ) Pós independência 

 

8) Assinale com um (X) o ano que você começou a frequentar o curso de 
Português Instrumental: 

a. (     ) 2008 

b. (     ) 2009 

 c (     ) 2010 

 

9) Marque com um (X) a (s) língua (s) que você considera que fala e compreende 
bem: 

a. (     ) Tétum 

b. (     ) Bahasa Indonésio 

c. (    ) Outras. Quais?       ................................................................................................ 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre 

Profª. Márcia Vandineide Cavalvante 

 

Nome do Professor: ___________________________________________  

Prezado(a) Professor(a) 

 

O(A) Senhor(a) está convidado(a) a participar da pesquisa que tem como 
finalidade analisar as mudanças comportamentais e técnico-pedagógicas de 
professores timorenses de educação pré-primária, participantes do Projeto de Ensino 
de Língua Portuguesa Instrumental, da qual participarão 100 Professores e alguns 
outros profissionais ligados ao ensino pré-escolar de Díli, capital de Timor-Leste, 
partindo-se da hipótese que o Curso de Língua Portuguesa Instrumental poderá 
contribuir positivamente para melhor instrumentalização de Professores da Escola 
pré-primária, auxiliando-os no domínio do Português como segunda língua.  

Sua participação consistirá em responder questionários, participar de 
entrevistas  relativas aos processo de construção do curso de PI e participar de 
avaliações dos resultados obtidos no curso. Essas avaliações serão úteis para 
identificar os pontos positivos e negativos do curso, permitindo que esse possa ser 
repensado e se viável ser aplicado para outras pessoas. Autorizo o uso de fotos, 
vídeos, respostas de entrevistas e questionários e textos que auxiliem na análise do 
curso. 

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais e seu nome não 
será revelado em qualquer publicação que venha a ser escrita com esses resultados. 
Sua participação não trará qualquer despesa, bem como não existirá pagamento pela 
sua participação.  

Após ter tirado minhas dúvidas com a Professora Márcia Cavalcante, assino 
este Termo de Consentimento Livre Esclarecido, com o qual declaro concordar com 
minha participação; aceito responder aos questionários de avaliação, como também 
declaro que sei que os resultados desse estudo não atrapalharão meu 
acompanhamento no Curso de Língua Portuguesa Instrumental. 

  

Timor Leste,      /       / 2009 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Professora Márcia Cavalcante 
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ANEXOS 
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