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Viver Timor 
[...] 

Timor tão longe, tão perto 

Estará sempre presente 

No coração e no pensamento 

De cada um dos seus filhos  

Espalhados pelo mundo. 

Fátima Guterres 
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RESUMO 
Esta monografia analisa fenômenos envolvidos na “invenção” ou a criação da dansa 

tradisional leste-timorense a partir da etnografia realizada junto a grupos de dança de Díli 

entre os meses de setembro de 2018 e janeiro de 2019. A categoria Dansa tradisional é 

utilizada aqui como uma categoria nativa que se refere às danças realizadas nas montanhas 

do interior do país que foram trazidas para a capital. Dois dos atores mais importantes na 

criação da dansa tradisional em Díli são a Fundasaun Kultural Le-Ziaval e Arts & Culture 

Association Timor Furak. A reafirmação da kultura bem como a valorização da 

criatividade e da inovação das danças, são características existentes na construção de 

identidades nacionais financiadas pelo Estado desde o tempo colonial. Dessa forma, os 

integrantes de tais grupos, além de evocarem suas identidades enquanto leste-timorenses, 

também constroem suas subjetividades por meio dos grupos de dança nos quais participam.  

Palavras-chave: Dança. Invenção. Construção nacional. Timor-Leste. Arte. Identidade. 
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PRÓLOGO 
 

Florindo Eternamente 

Tudo será esmagado 

Tudo será quebrado 

Tudo será tornará poeira 

[...] 

Nós rezaremos 

Nós cantaremos as canções ancestrais 

Nós dançaremos tebe 

Nós dançaremos bidu 

 

Uma grande esteira será estendida 

Todos nós sentaremos 

Os nossos corações estarão serenos 

As nossas mentes estarão tranquilas 

Dizendo a verdade 

Recontando os males feitos 

 

A felicidade do amor surgirá 

A beleza da paz será verde 

Florindo e florindo 

Florindo eternamente. 

Abé Barreto 
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“Fala bem, fala mal, fala” 
Durante os meus dias em campo me aproximei de várias pessoas. Motivada por 

minha orientadora e também por minhas colegas da Universidade de Brasília que já 

haviam feito campo em Timor-Leste, iniciei meu primeiro contato com o tétum, uma das 

línguas oficiais do país, algumas semanas antes de ir para campo. De início, tentei aprender 

os números, além de saudações e apresentações, mas saí do Brasil com tudo ainda bastante 

abstrato.   

Meu principal interesse era o de fazer uma pesquisa sobre a dança de Timor-Leste 

com ênfase, entre outras coisas, no papel feminino dentro dela, mas no decorrer do campo 

outras questões se somaram às que eu tinha levado comigo desde o Brasil 

 Na minha primeira tentativa de contato com as pessoas do grupo de dança que 

ensaiavam na Xanana Gusmão Reading Room localizado no bairro Lecidere, conheci 

Rapha. Ela trabalhava na biblioteca do espaço, lugar para onde eu fui assim que cheguei no 

local. Após me perder entre as prateleiras de livros que lá se encontravam, fui até a mesa 

de Rapha para perguntar se havia por ali algum livro sobre a dança tradicional do país. 

Rapha não falava português de forma fluente e não tinha domínio sobre a maioria das 

palavras. E eu, que havia chegado em terras timorenses há pouco mais de uma semana, 

somente sabia o pouco que havia lido em um livro emprestado por minha orientadora.  

Depois de Rapha ter conseguido me explicar que por ali não havia o livro que eu 

tinha solicitado, nos sentamos em uma das mesas da biblioteca e, interessadas uma pela 

vida da outra, começamos a tentar conversar. Com Rapha, aprendi várias coisas. Naquela 

tarde conversamos em português, inglês e também em tétum. No começo tentamos nos 

comunicar em português, utilizando o meu dicionário português-tétum como apoio e, 

quando não nos entendíamos, tentávamos em outra língua. Rapha ia escrevendo algumas 

frases em tétum ou inglês em meu caderno e eu ia tentando traduzi-las para o português. 

Diante da nossa dificuldade de comunicação, Rapha sempre dizia “fala bem, fala mal, 

fala”, explicitando que nossa real intenção ali deveria ser o entendimento mútuo, mesmo 

que para isso usássemos três línguas diferentes em uma mesma frase.  

A questão da língua em Timor, para mim, foi uma experiência interessante. Não foi 

somente Rapha que utilizou a expressão “fala bem, fala mal, fala” comigo quando eu 

tentava me comunicar em tétum. Apesar de ter feito algumas aulas de tétum com uma 

professora timorense, somente obtive algum domínio da língua com pessoas como Rapha, 
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que de alguma forma se aproximavam de mim e, vendo meu interesse e esforço em me 

comunicar, acabavam por me ensinar muito.  

O esforço que empreendi em aprender a língua local me aproximou de diversas 

pessoas que, provavelmente, não teriam conseguido me dar a mesma abertura caso eu 

somente falasse português. A maior parte de meus interlocutores possuía mais ou menos a 

minha idade, eram jovens que falavam, além de tétum, a língua do Posto Administrativo de 

origem de seus pais. Alguns ainda falavam o inglês e o Bahasa Indonésia, mas o português 

não parecia ser a língua preferida, apesar de ser uma das línguas oficiais do país.  

Junto com o tétum, também me ensinaram algumas pequenas coisas da língua 

Indonésia, principalmente os números. Lembro-me do primeiro ensaio de dança que assisti. 

Na contagem dos passos, ao invés de contarem ida, rua, tolu, haat, em Tétum (um, dois, 

três, quatro), contavam satu, dua, tiga, empat. Somente depois de perguntar para uma das 

meninas que estavam dançando o motivo de estarem contando em outra língua que não o 

tétum é que me foi explicado que, por a Indonésia ter permanecido por muito tempo em 

Timor-Leste, o povo timorense tinha incorporado o Bahasa como língua de trabalho. 

Alguns de meus amigos leste-timorenses não sabiam alguns números em tétum, mas o 

sabiam em Bahasa, por exemplo. Dessa forma, eu ia compreendendo a relação da história 

do país com a história das pessoas que ali viviam.  

Essas experiências são reveladoras de fatos históricos que estruturam a socialidade 

de meus interlocutores leste-timorenses e da própria figuração de meu objeto de pesquisa: 

a invenção ou construção da dansa tradisional em Díli. Tendo Timor-Leste restaurado sua 

independência em 2002, questões relativas à invenção de uma cultura nacional se impõem 

diferentes práticas, dentre as quais se encontra a centralidade de minha análise, a dança.  

 

Sobre ser malae (mas nem tanto) 

Certa vez, voltando da praia com a mikrolet 12, um tipo de transporte público de 

Timor-Leste e também a forma mais usada por mim para me locomover dentro de Díli, o 

motorista olhou para mim com muita curiosidade e me perguntou se eu era timorense. 

Respondi a ele que era brasileira e que estava no país a fim de realizar uma pesquisa. Um 

outro rapaz, que estava ao seu lado, me explicou que me fizeram essa pergunta porque eu 

tinha muita “cara de timorense”. 
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Outra vez, caminhando pelo mercado em busca de ovos para o café da manhã do 

dia seguinte, uma moça que por ali trabalhava me parou no corredor para me perguntar 

sobre minha nacionalidade. Na verdade, sua curiosidade inicial era em saber se eu era filha 

de mãe timorense com pai português. Novamente, sua curiosidade surgiu porque não 

conseguia ler minha origem somente pela minha aparência.  

Depois dessas e mais algumas outras situações em que as pessoas me paravam na 

rua para me perguntar de onde eu era, comecei a perguntá-las de onde elas achavam que eu 

era. No barco, uma vez, indo de Díli para Ataúro, uma senhora curiosa sobre minha 

nacionalidade e instigada por mim sobre o local que ela achava ser o de minha origem, 

disse-me prontamente que eu era da África. Eu, instigando-a novamente, perguntei-lhe 

porque achava isso, ao que ela me respondeu que por causa da minha altura.  

Malae é uma categoria nativa utilizada pelos leste-timorenses para designar pessoas 

estrangeiras ou não asiáticas. Era comum, quando andava com minha colega de campo 

Malu, crianças nos gritarem ‘malae, malae’ enquanto passávamos por elas. Também era 

comum quando estava em Suai, Posto administrativo mais ao Sul de Timor-Leste, com 

minha colega Bruna, também brasileira e que realiza pesquisa na região, as pessoas na rua 

somente cumprimentarem a ela por ser estrangeira, e não a mim. Tanto Malu quanto Bruna 

são mulheres brancas e eram facilmente confundidas com mulheres europeias ou 

australianas pelos leste-timorenses.  

Além da minha cor não branca, do meu cabelo cacheado, do meu corpo magro, a 

minha altura também era causadora de dúvida sobre minha nacionalidade. A maioria das 

mulheres leste-timorenses são de estatura baixa, e eu, por vezes, tinha que me abaixar, 

mesmo sentada, para caber na mikrolet sem bater minha cabeça no teto do veículo.  

Ocasionalmente, houve vezes em que também pensavam que eu era portuguesa ou 

australiana, mesmo que isso acontecesse com mais frequência quando eu estava perto de 

outros malaes ou quando me escutavam falando português. Ser reconhecida como malae 

em terras timorenses é ter privilégios em determinados momentos. Partilho do pensamento 

de Ferreira (2015) sobre sua experiência em ser malae não branca e mulher em Timor-

Leste de que por mais que eu não me parecesse com uma mulher portuguesa ou 

australiana, “malae poderia ser entendido como: a não reconhecida como timorense; e não 

como simplesmente estrangeira”. Dessa forma, o não lugar em que eu me sentia era reflexo 

da indecisão das pessoas sobre qual nacionalidade eu me encaixaria e sobre qual 
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tratamento elas deveriam me dar. E, não tendo certeza sobre minha origem, não tinham 

certeza também se me concederiam o privilégio malae ou não.   

De todo modo, tais fatos revelam uma ansiedade presente também na configuração 

de meu próprio objeto central de análise, a dança. Ansiedades identitárias relacionadas a 

ela ou a mim como expressão de um caráter nacional típico estiveram presentes em 

diferentes ocasiões de meu trabalho de campo. 

 

Sobre entrar em campo  

Meu primeiro contato com a pesquisa antropológica aconteceu em Recife-PE no 

segundo semestre de 2017 quando, por participar de um grupo de iniciação científica, fiz 

meu primeiro campo junto a famílias de crianças que tinham sido afetadas pela Síndrome 

Congênita do Vírus Zika em decorrência do surto que atingiu o Brasil em meados de 2015. 

Nessa pesquisa, meu principal enfoque era acompanhar as rotinas terapêuticas que as mães 

e as crianças atingidas realizavam durante vários dias da semana na Grande Recife.  

Antes mesmo de pousar nas terras úmidas de Pernambuco, eu e meu grupo de 

pesquisa comandado pela professora Dra. Soraya Fleischer já conhecíamos algumas das 

mães e famílias que encontraríamos por lá. A metodologia de compartilhamento de diários 

de campo realizada por nossa orientadora nos permitia entrar em contato com nossas 

possíveis interlocutoras por meio das experiências de campo de pesquisadoras que 

estiveram em Recife antes de nós. Assim como disse Valim (2017, p. 6), “trabalhar com 

dados secundários exige familiarizar-se com a experiência de campo vivida por outras 

pessoas”, e essa familiarização, de certa forma, deixou-me segura para entrar em campo, 

afinal, seriam várias experiências novas mas, de alguma forma, previstas. Desde pegar um 

avião pela primeira vez a sentir a brisa do mar depois de ter visitado o litoral do país 

somente uma vez, eram todas ansiedades que se somavam a várias outras que antecedem 

uma chegada à campo. 

Com o fim do projeto de iniciação científica, fui convidada pela professora Kelly 

Silva a realizar pesquisa em Timor-Leste, no sudeste asiático. Meu único contato com o 

país até então tinha sido com uma colega de turma leste-timorense que havia permanecido 

um período no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (DAN/UnB) 

para um intercâmbio, em virtude da colaboração entre Brasil e Timor-Leste. 
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Agora eu não estava mais indo para campo com um grupo de pesquisa junto 

comigo, como aconteceu em Pernambuco. Saí do Brasil com Malu, também graduanda em 

antropologia como eu, que se tornou minha parceira e dividiu comigo o campo, mas 

também as contas, as dúvidas, as incertezas, as descobertas e também as alegrias de se 

viver em Timor-Leste. Diferente de mim, o foco de pesquisa de Malu era em Ataúro, ilha a 

24 km da capital Díli e, dessa forma, passávamos longos períodos nos comunicando apenas 

por mensagens, quando havia internet. Com temas e localidades de pesquisa distintas, nós 

tentávamos trazer uma para o campo da outra nos momentos de questionamentos e 

inseguranças em relação à nossa vivência. Apesar de termos viajado juntas para tão 

distante mesmo nos conhecendo há pouco tempo, partilhamos de uma amizade divertida e 

saudável.   

A comunicação com nossa orientadora era feita por meio de relatórios de campo 

que lhe enviávamos quinzenalmente. Eram nesses relatórios que escrevíamos sobre nossos 

mais novos aprendizados e dificuldades. Esse também era um momento de refletir sobre o 

que havíamos produzido até aquele momento, repensando novas estratégias metodológicas 

e organizando os dados conforme eles iam aparecendo. A frequente escrita de diários 

longos e detalhados também foi um trabalho que, apesar de árduo, ajudou-me bastante 

durante os dias em que permaneci em campo.   

 

Sobre os primeiros passos de dança 

Díli é a capital da República Democrática de Timor-Leste e é também a capital 
do distrito com o mesmo nome. Ali estão sediadas importantes instituições da 
Nação timorense: a presidência da República, a sede do Governo, o Parlamento 
Nacional, os Tribunais, Bancos, Universidades, Embaixadas das nações amigas, 
etc. Em Díli, estão, igualmente, sediadas a sede da Diocese e outras instituições 
religiosas, como o Seminário maior, o Seminário menor e o Instituto de Ciências 
Religiosas. Na cidade encontramos, ainda, casas comerciais, a sede da Federação 
de Futebol, um aeroporto internacional, na zona de Comoro e um porto marítimo 
(BELO, 2014, p. 13). 

No meu primeiro domingo em Dili, já no fim da tarde, Malu e eu decidimos ir à 

praia Areia Branca. No caminho até o ponto onde deveríamos pegar a mikrolet, escutei 

barulho de tambores e, chegando mais próximo, vi pessoas dançando. Fiquei animada e 

anotei a hora em que eu estava passando para que eu pudesse voltar ali no mesmo horário 

na próxima semana a fim de conversar com alguém. Até então não sabia se ali renderia 

algum contato, mas iria com o inicial intuito de assistir a um ensaio. Ainda no Brasil, 

minha colega Renata, que fez sua pesquisa de doutorado em Timor-Leste, havia me 
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indicado locais em que eu poderia encontrar pessoas para conversar sobre o meu interesse 

de pesquisa e, dentre estes, estava a Xanana Gusmão Reading Room, o local em que eu 

escutei as batidas de tambores. Por coincidência, a Fundação Oriente, local em que fiquei 

hospedada na primeira semana, ficava bem próxima, então ficou descomplicado ir até lá no 

dia seguinte sem me perder pelas ruas de Díli, que eu havia conhecido há pouco tempo.  

Iniciei minha primeira semana de campo já tendo um lugar para ir. Durante essa 

semana, frequentei a Xanana Gusmão Reading Room por todas as tardes até conhecer o 

coordenador da Fundasaun Kultural Le-Ziaval, nome do grupo de dança que ensaia 

naquele espaço, o mesmo que havia chamado minha atenção alguns dias antes. Desde o 

princípio, quando tomou conhecimento de meu interesse de pesquisa, foi muito gentil em 

me contar a história do grupo, os prêmios que já ganharam e seus adereços utilizados em 

apresentações. 

Nessa mesma primeira conversa que tive com o Maun Paul, coordenador do grupo, 

fui gentilmente convidada a me juntar a eles para aprender a dançar.  Fiquei lisonjeada com 

o convite e aceitei prontamente. Com o passar dos dias, Maun Paul ia me explicando que, 

uma vez no grupo, o vínculo não era desfeito e que, dessa forma, quando voltasse ao 

Brasil, poderia dizer aos meus familiares e amigos que eu fazia parte de um grupo de dança 

tradicional leste-timorense.  

A maior parte das minhas tardes e noites em campo foram preenchidas 

acompanhando os ensaios e também ensaiando junto com a Fundasaun Kultural Le-Ziaval. 

Inicialmente, eu era ensinada pelas crianças. Repetíamos os passos várias vezes até que eu 

os aprendesse da forma correta. Depois, as meninas mais velhas começaram a me ensinar 

danças mais complexas que, além do babadoo’k1, utilizavam lenço (salenda) durante a 

performance.  

Faltando mais ou menos um mês para o final do meu campo, consegui abertura com 

um outro grupo de dança tradicional leste-timorense com o qual eu já havia tentado contato 

desde o início. O grupo é chamado Timor Furak. Meu contato com esse grupo se deu em 

menor escala, contudo, ainda assim foi possível me entrosar e aprender com seus 

integrantes. Por eles não fui convidada a dançar, mas os acompanhei em alguns ensaios e 

                                                           

1 Pequeno tambor de madeira, geralmente tocado pelas mulheres.   
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apresentações, o que tornou possível uma análise da dança tradicional leste-timorense a 

partir da ótica de dois grupos distintos.  

Foi com os grupos de dança de Díli que aprendi sobre o que estará escrito nas 

próximas páginas. Tive o privilégio de ter sido tratada como filha pelos grupos que 

conheci, o que tornou a minha experiência de campo uma das melhores experiências de 

vida que eu já tive. Portanto, as próximas páginas também estarão refletindo, além de tudo 

o que eu aprendi sobre a dança tradicional leste-timorense durante os meses de campo, a 

gratidão que sinto por terem me ensinado e me permitido aprender.  

 

Sobre a organização da monografia 

Estive em Timor-Leste de setembro de 2018 a janeiro de 2019. Durante esse 

período, permaneci a maior parte do tempo em Díli, no entanto, também visitei algumas 

outras regiões do país como Ataúro, Suai, Ainaro, Maubisse e Liquisa, mas com uma 

permanência bem reduzida se comparada à minha estadia na Capital.  

Meu principal enfoque de pesquisa foi aprender sobre a chamada dansa tradisional 

leste-timorense a partir dos grupos de dança de Díli. Desse modo, o primeiro capítulo será 

dedicado a empreender uma breve revisão bibliográfica acerca dos estudos da antropologia 

sobre arte e dança, tendo como premissa principal a dansa tradisional leste-timorense a 

partir de sua função social na socialização de agentes que a praticam e também em relação 

a quem a assiste no contexto de Díli. Além disso, utilizando como instrumento de análise 

entrevistas feitas com dois interlocutores diferentes, buscarei propor uma discussão sobre o 

dito tradicional e moderno em relação à construção da dansa tradisional do país a partir de 

cada uma de suas óticas.  

Utilizo a categoria de dansa tradisional durante todo o texto da monografia como 

uma categoria êmica que me foi explicada por meus interlocutores e interlocutoras para me 

referir à dança realizada em Díli. Segundo suas interpretações, dansa tradisional seria 

aquela que faz referência às danças das montanhas, ou danças costumeiras, performadas 

pelos velhos das montanhas no interior do país e ensinada aos mais novos de geração em 

geração.   

Do mesmo modo, o que chamo de “moderno” está sendo utilizado aqui como 

categoria para a materialização de influência estrangeira na dança de Timor-Leste. 
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O segundo capítulo fará uma descrição mais densa sobre a minha vivência enquanto 

dançarina e pesquisadora de dança na capital Díli e também sobre os grupos de dança que 

acompanhei. Além disso, o capítulo também proporá uma partitura rítmica acerca dos 

ritmos mais escutados por mim em campo, a fim de que o(a) leitor(a) também tenha, além 

do texto, a linguagem musical para maior compreensão dos ritmos praticados por estes 

grupos de dança em Díli.  

No terceiro e último capítulo será abordada a questão da identidade timorense a 

partir dos grupos de dança de Díli. A dificuldade de presumir a existência de uma 

identidade única quando falamos no Estado-nação de Timor-Leste expõe a importância dos 

atores não governamentais na criação da mesma entre as populações leste-timorenses 

(PAULINO, 2014). Apoiada nos slogans de cada um dos grupos com os quais convivi em 

Timor-Leste, analisarei a forma como uma pluralidade de projetos de identidades dentro de 

um mesmo Estado-nação vêm sendo mobilizados em Díli e como os(as) participantes dos 

grupos de dança são impactados(as) diretamente no que concerne à sua vida social e 

identitária pelos grupos de dansa tradisional nos quais participam.  
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CAPÍTULO 1 – ANTROPOLOGIA DA ARTE E DA DANÇA: UMA APRESENTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 
 

Inicialmente construída a partir de narrativas sobre objetos de coleções etnográficas 

e, logo em seguida, de museus, o início da antropologia da arte se alinha também com o 

início da antropologia enquanto ciência. A chamada arte “primitiva” feita, principalmente, 

por povos que estavam fora do eixo europeu foi renomeada como artefato etnográfico até 

chegar ao status de objeto de arte. Tais renomeações não ocorrerem, de fato, pelos atores 

dos objetos, mas por colonizadores e curadores de arte vindos de fora dessas regiões.  

Em discussões mais recentes dentro do campo da antropologia da arte, autores 

como Alfred Gell (1998) propõem uma teoria da arte que se concentre no contexto social 

em que a produção artística foi realizada, não mais tratando-a como testemunho 

etnográfico, uma vez que tais objetos possuem agência sobre o ambiente em que vivem.  

De forma semelhante, também ocorreu a gênese dos estudos de Antropologia da 

Dança. No início, as análises possuíam características generalizantes e classificavam as 

danças dos povos ditos “primitivos” como esotéricas, étnicas ou folclóricas do seu ponto 

de vista. Assim como nos estudos da antropologia da arte, vários equívocos foram 

cometidos ao classificar danças somente a partir do olhar do pesquisador, e não dos autores 

dos movimentos. Muitas vezes, o que era nomeado como ‘dança’ em análises não possuía 

o mesmo significado para as pessoas que realizavam tais práticas.  

Estudos antropológicos da arte e da dança são importantes, pois, se comparadas às 

grandes áreas da antropologia como a política e a econômica, por exemplo, são ainda 

muito pouco explorados e, como veremos ao longo do texto, são campos importantíssimos 

e potenciais de discussões que, para além da arte e da dança, podem abranger vários 

aspectos das práticas humanas em sociedade.  
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1 ANTROPOLOGIA DA ARTE: UMA BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 OS MUSEUS E AS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS 

Desde muito o ser humano coleciona objetos que considera possuidores de valor de 

algum tipo, seja ele material, simbólico ou religioso. Por decorrência das colonizações e de 

suas expansões ultramarinas, a retirada de bens, pertencentes a determinados povos, de seu 

local de origem deu início ao que hoje é chamado de colecionismo. A recolecção de tais 

objetos, advindos principalmente de países não europeus, geralmente está ligada a questões 

políticas nacionalistas, uma vez que a recolecção foi uma canalização dos saques 

realizados nos países colonizados.  

Clifford (1998) aponta que tais objetos colecionados foram colocados em museus e 

expostos a partir de uma construção narrativa que os classificavam ou como artefatos 

etnográficos ou como obras de arte, tirando-os de seu contexto específico e fazendo com 

que estes representassem totalidades que não necessariamente condiziam com a realidade 

do mesmo.  

A crítica do autor sobre os primórdios do que hoje conhecemos como antropologia 

da arte está no fato de que as narrativas construídas a partir dos objetos colecionados foram 

produzidas de forma a ocultar as relações históricas e de poder existentes por trás da 

aquisição de tais materiais. Essa construção de significado, assim como a classificação dos 

museus e sua exibição, apresentava-se como formas violentas no modo como apagavam o 

trabalho social concreto da construção dos objetos.  

Criticando a antropologia pioneira, responsável pela criação de coleções 

etnográficas, Clifford argumenta que a coleta de dimensões de uma cultura para a 

formação de coleções é capaz de criar narrativas descontextualizadas que, de várias 

formas, acabam por coisificar sua temporalidade na tentativa de resgatar uma dita origem 

tradicional.  

Com o alargamento da discussão sobre arte e antropologia realizada também por 

outras disciplinas, a descontextualização dos objetos de coleção foi caracterizada como um 

comportamento etnocêntrico. Em uma análise posterior, Goldstein (2008), recuperando as 

formas de apreensão da cultura material de sociedades tradicionais ao longo do tempo até 

chegar à inauguração do Musée du Quai Branly em 2006, descreve como o tratamento de 

artefatos de culturas diversas como testemunhos etnográficos ou como objetos de arte 
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envolve sérias relações de poder, seja ela em sua exposição ou no ato da aquisição desses 

objetos.  

No início do trânsito de uma narrativa científica que estava passando de 

evolucionista para a relativista e abrindo portas ao relativismo cultural, o Musée de 

L’Homme2, dedicado a celebrar a humanidade, deu lugar ao Musée du Quai Branly, 

também parisiense, inaugurado em 2006 a partir do discurso institucional de dar espaço ao 

Outro com o objetivo de contextualizar o contato intercultural entre europeus e não 

ocidentais. Essa foi uma proposta diferenciada se pensarmos que, até então, objetos obtidos 

em empreendimentos coloniais haviam sido amontoados em museus europeus como 

artefatos etnográficos.  

A concepção do Musée Branly foi possível, em grande parte, devido ao caminho 
que fora aberto por outras mostras que classificavam na categoria de arte objetos 
coletados em sociedades não-ocidentais (GOLDSTEIN, 2008, p. 290). 

Goldstein aponta que, à época de sua criação, o museu foi criticado por 

antropólogos devido à sua demasiada ênfase nas afinidades formais que encobriam as 

desigualdades políticas e culturais impregnadas na presença dos objetos de arte existentes 

no museu. “Criava-se uma atmosfera de aparente comunhão, para revelar que os artistas 

ocidentais seriam geniais, por terem descoberto e recriado “primitivos” anônimos e 

atemporais.” (GOLDSTEIN, 2008, p. 290). Novamente, recaindo sobre o mesmo problema 

do museu que o antecedeu, algumas de suas exposições foram desaprovadas por folclorizar 

e essencializar o não ocidental, associando-o sempre ao arcaico, mágico, alternativo.  

 

1.2 A ARTE “PRIMITIVA”: DE ARTEFATO ETNOGRÁFICO A OBJETO DE 
ARTE 

Desde o século passado, arte “primitiva” vem sendo utilizada como um conceito 

guarda-chuva que abriga diversas manifestações artísticas, desde colagens construídas por 

pacientes psiquiátricos, pinturas pré-históricas, até artefatos produzidos por cidadãos 

ocidentais sem instrução artística. Arte bruta, Arte naif/popular, Arte pré-histórica e Arte 

indígena são exemplos de tipos de arte que receberam o rótulo de “primitivas”. 

                                                           

2 O Musée de L’Homme foi inaugurado em junho de 1938 em Paris e abrigou técnicos dos laboratórios do 
antigo Museu de História Natural, os pesquisadores do Instituto de Etnologia sediados na Sorbonne, França 
(GOLDSTEIN, 2008, p. 287). 
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Existem dois critérios de classificação que aproximam todas essas expressões 
artísticas e fazem com que elas caibam na categoria de arte “primitiva”, ao 
menos no senso comum. O primeiro critério é a associação entre esses processos 
de criação e os impulsos humanos instintivos e “genuínos”, supostamente 
predominantes em estágios arcaicos da evolução da espécie, em indivíduos com 
baixo nível de instrução formal ou em pessoas cujo inconsciente efervescente 
invade as fronteiras da consciência. O segundo critério reside na posição 
marginal de seus produtores, seja em relação à “normalidade” psíquica (arte 
bruta), seja em relação à cultura erudita (arte naïf ou popular), seja em relação a 
um menor grau evolutivo (arte pré-histórica) ou à supremacia econômica e 
tecnológica da sociedade Ocidental (artes indígenas) (GOLDSTEIN, 2008, p. 
309). 

Algumas tensões em relação ao modo de lidar com a arte “primitiva” no ocidente 

estão em tratá-las como testemunhos etnográficos ou como criações estéticas 

separadamente. Clifford (1996), em crítica ao museu MoMA em Nova York, descreve que 

a mensagem da exposição  Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the 

Modern3 se resumia à premissa de que se as máscaras africanas ali expostas se pareciam 

com as de artistas como Picasso, por exemplo, elas deveriam possuir valor estético. As 

relações de poder envolvidas nas aquisições dos objetos acabaram por criar um problema 

de autenticidade, uma vez que o sistema internacional de comércio artístico exige a 

fabricação artificial da alteridade e que a arte “primitiva” costuma atrair mais o público do 

que a arte ocidental contemporânea.  

A crítica que Price (1996) faz às exposições de arte ocidentais vai de encontro às 

discussões realizadas pelos dois autores citados anteriormente, acrescentando alguns 

pontos importantes como a promoção de objetos que antes eram artefatos etnográficos a 

objetos de arte. Realizando uma diferenciação entre museu de arte e museu etnográfico, a 

autora descreve que, no primeiro, os visitantes são levados a vivenciarem somente uma 

experiência sensorial-emocional e não cognitiva, como nos museus etnográficos.  

A forma como as obras são expostas em cada um deles influencia no modo como os 

expectadores os recebem. A presença de uma etiqueta curta de descrição dos objetos nos 

museus considerados de arte remete a uma individualização, uma vez que identifica 

nominalmente o artista. Já no caso dos museus etnográficos, a presença de longos textos de 

descrição e autorias coletivas acaba por apagar a noção de que a obra “falaria por si”, 

incluindo a necessidade de um texto prolixo, visto que a obra ali exposta é considerada um 

artefato etnográfico, e não necessariamente uma obra de arte, e estaria ali muito mais para 

informar. Assim, um artefato necessitaria de um texto de explicação no sentido de educar 
                                                           

3 A exposição ficou disponível entre 24 de setembro de 1984 a 15 de janeiro de 1985. Para imagens da 
exibição, visite https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1907?. Acesso realizado em outubro de 2019.  
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as pessoas em relação às outras culturas, suprimindo a potencialidade do objeto de possuir 

qualidades estéticas.  

Uma ideia comum à arte “primitiva” pontuada por Price é que ela seria produzida 

de modo demasiado espontâneo, com menos reflexão e intencionalidade artística, se 

comparada à arte ocidental, ao passo que artistas ocidentais fariam escolhas motivadas em 

contribuir para um efeito planejado. O que é conhecido no ocidente como “arte” ou como 

arte “primitiva”, muitas vezes, não era considerado como categoria linguística ou prática 

pelas pessoas que a fizeram.  

O colecionismo andava a par com o surgimento da antropologia e, assim como ele, 

a antropologia surgiu com a coleta de dados, de certa forma, desorganizados. Todavia, as 

exaustivas descrições feitas por antropólogos sobre as peças etnográficas não estavam 

ligadas somente à pedagogia envolvida em apresentar uma cultura, mas também estava 

conectada ao esforço da antropologia de elevá-la a um status de ciência verdadeira.  

O continuum que vai de artefato etnográfico a objeto de arte está claramente 
associado, na mente das pessoas, a uma escala de valor monetário crescente e a 
um deslocamento daquilo que serve como base de avaliação do objeto, do 
funcional (no seu sentido mais amplo) para o estético; em termos de sua 
apresentação, tudo isso está relacionado a uma contextualização escrita de 
caráter cada vez mais criptográfico (PRICE, 1996, p. 87). 

Sobre o trânsito entre forma e função também falou Bourdieu (1979). Para o autor, 

a arte popular sempre possuiria uma função que se sobreporia à sua forma. A arte 

fina/contemporânea faria o papel de negar sua função, produzindo, assim, a arte pela arte. 

Estética, então, seria perceber a arte conforme sua intenção em relação à sua forma, e não a 

partir de sua função, ressaltando a importância da intenção no momento da criação, a qual 

pode vir tanto do artista quanto do espectador em considerar aquilo como arte, de fato. Em 

Díli, nos termos de Bourdieu, a forma das apresentações realizadas pelos grupos de dança 

local é de espetáculo, de fruição. Contudo, a valorização da função não deixa de existir, 

visto que a promoção da cultura local também é um dos expoentes importantes para esses 

grupos, e a criatividade é uma das ferramentas acionadas para o alcance desse objetivo, 

como será discutido adiante.  

O ponto crucial do problema, como eu o vejo, é que a apreciação da Arte 
primitiva tem sido quase sempre apresentada em termos de uma escolha 
falaciosa: uma opção é deixar o olho esteticamente discriminante ser o nosso 
guia, com base em algum conceito indefinido de beleza universal; a outra é 
enterrarmo-nos no “saber tribal” para descobrir a função utilitária ou ritual dos 
objetos em questão. Estes dois caminhos são geralmente vistos como contrários e 
incompatíveis, especialmente no contexto da exibição em museus onde, como já 



25 
 

vimos, espera-se que os curadores escolham entre a “beleza” e a “antropologia” 
do seu material (PRICE, 1996, p. 92). 

A principal contribuição de Price para o pensamento da antropologia da arte é 

proposta em dois princípios. O primeiro é a compreensão de que o olho humano jamais 

está nu e, portanto, é incapaz de discriminar esteticamente objetos de arte sem que sua 

análise passe pelo filtro de sua cultura, seu par de óculos.  O segundo princípio está em 

reconhecer que os povos ditos “primitivos” também são dotados de um olho igualmente 

equipado com os “óculos” de sua cultura, portanto, é improvável que seus objetos artísticos 

sejam criados a partir de impulsos criativos ou emocionais.   

 

1.3 ARTE E AGÊNCIA: CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA TEORIA 
DA ARTE  

 

Em uma discussão mais recente, Alfred Gell (1998), em concordância com Price 

(1996), propõe que o objeto da antropologia da arte deve se concentrar no contexto social 

da produção, circulação e recepção da arte, diferente da ideia inicial de que a análise 

deveria se concentrar na valorização de determinadas obras de arte, como havia sido 

discutido até este momento na literatura.  

Como um dos mais recentes teóricos da antropologia da arte, Gell é geralmente lido 

como possuidor de uma teoria antiestética, uma vez que seus escritos falam sobre a 

inexistência de uma “estética” que seja analiticamente comparável em todas as culturas, 

transcultural. Para ele, a intenção de ver as outras culturas sob um olhar estético dizem 

mais sobre nossa própria forma de estar no mundo do que sobre as outras culturas de fato. 

Seu pensamento recai sobre a ideia de que a antropologia da arte não é o estudo desta ou 

daquela estética ou cultura de um povo determinado, mas sim das relações sociais que 

estão imbuídas nesse processo.  

Um enfoque puramente cultural, estético e “valorativo” sobre objetos de arte é 
um beco sem saída para a antropologia. O que me interessa, pelo contrário, é a 
possibilidade de formular uma “teoria da arte” que se adeque com naturalidade 
ao contexto da antropologia, dada a premissa de que as teorias antropológicas 
são “reconhecíveis” inicialmente como teorias que tratam das relações sociais, e 
nada mais. A maneira mais simples de conceber essa ideia é supor que existe 
uma espécie de teoria antropológica em que pessoas ou “agentes sociais” podem, 
em certos contextos, ser substituídos por objetos de arte (GELL, 1998, p. 28-29). 

A teoria da arte de Gell é potente, pois nos traz uma nova e interessante perspectiva 

acerca do que até então era conhecido como arte pela antropologia, uma vez que sua 
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definição é teórica, e não institucional, semiótica ou estética. Definindo sua teoria 

antropológica da arte como “as relações sociais que acontecem no entorno dos objetos que 

atuam como mediadores da agência social”, Gell coloca a arte sempre dentro de um 

contexto social e intrínseco a cada cultura que a produz. 

Diferente de Geertz, que trata a cultura como “um texto a ser lido” ou um sistema 

de símbolos, para Gell o objeto da antropologia são as relações sociais. À princípio, pode 

parecer estranho sua teoria tratar pessoas como passíveis de se tornarem objetos de arte, 

contudo ele mesmo destaca que, por ser uma teoria da ação, ela se encaixa naturalmente na 

antropologia social das pessoas e seus corpos. Dessa forma, objetos de arte seriam 

equivalentes a pessoas ou, como o autor define, agentes sociais.  

Sugerindo que a abordagem da antropologia da arte deva ser de ação, que possui 

intenções, transformações e resultados, Gell propõe que deixemos de lado a ideia de que a 

arte estaria representando ou falando por algo e nos agarremos à premissa de que ela 

possui capacidade de mediação de relações sociais e de agência, tanto para os artistas 

quanto para seus telespectadores. Dessa forma, o “outro” incluído nessa relação não é 

necessariamente humano, mas também “coisa” ou animal. O autor está interessado nas 

relações sociais que são mediadas pelos objetos artísticos que, em sua teoria, são chamados 

de índice. É interessante notar que sua teoria da agência não é “classificatória”, mas sim 

relacional e dependente do contexto. Desse modo, para qualquer agente, existe um paciente 

e, para qualquer paciente, existe um agente que age relacionalmente.4 

Partindo da ideia de que agentes e pacientes agem relacionalmente e que suas 

posições não são fixas, uma vez que cada uma das partes está sempre em potencial tanto de 

agente quanto de paciente, Gell elenca quatro termos, ou entidades, que podem estar em 

relação a partir dos agentes e dos pacientes, a saber: índice, artistas, destinatários e 

protótipos.  

Um índice, objeto artístico, abduz agência a partir de uma operação cognitiva na 

qual um observador pode realizar inferências causais. Podemos utilizar como exemplo de 

índice um foco de fumaça que, à primeira vista, indicaria “fogo”. Ainda assim, sabe-se que 

a relação fumaça – fogo não é necessariamente consequente, visto que é possível haver 

                                                           

4 “Para os propósitos da teoria desenvolvida aqui, presume-se que, em qualquer operação em que a agência 
se manifesta, existe um “paciente” que é outro agente “em potencial”, capaz de atuar como um agente ou ser 
um lócus de agência. Esse “agente” ocupa momentaneamente a posição de ‘paciente’” (GELL, 1998, p. 54). 
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fumaça sem fogo. Assim, o autor pontua que um índice não é como um cálculo exato que 

resulta numa inferência. Sua proposta está em que índices permitam operações cognitivas 

particulares; uma relação de probabilidade que causa incerteza sobre sua significação. 

Vejamos abaixo uma breve explicação sobre os quatro termos propostos pelo autor.  

O artista é sempre a quem é atribuída a autoria do índice; quem dá origem a um 

objeto de arte.   

O destinatário (o público) de uma obra de arte (índice) é, em sua teoria, como o 

paciente em relação ao índice. O índice deve ser sempre analisado a partir de sua recepção 

pelo destinatário.  

O protótipo é o que o índice representa, seja ele um ícone, um retrato etc.5 

Para tornar a teoria da arte apresentada por Gell mais palpável, digamos, decidi 

aplicar os quatro termos propostos pelo autor e descritos anteriormente em meu campo de 

pesquisa. Dessa forma, proponho que o índice seria a dança leste-timorense realizada em 

Díli propriamente dita, os movimentos realizados no palco; o artista seria o grupo de dança 

em si, enquanto produtores da dança performada; o destinatário seria o público, seja ele 

local ou estrangeiro e, por fim, o protótipo seria a dança realizada nas montanhas do 

interior do país que, como discutirei adiante, é o local de onde vem a dança costumeira e 

verdadeira tal como descrita por meus interlocutores.   

O autor baseia sua teoria nas artes plásticas a partir de seu trabalho de campo 

realizado entre populações da Nova Guiné, mas também podemos ver sua aplicabilidade 

em outras áreas das artes como na dança, por exemplo, em que a perspectiva de análise 

passa de semiótica para a de agência.   

Veremos mais uma aplicabilidade da teoria de Gell no fim deste capítulo quando 

falaremos sobre os grupos de dança em si e sobre como a relação com o destinatário 

(público estrangeiro) influencia os grupos de dança (artistas) no uso da criatividade em 

relação aos movimentos da dança performada.  

 

                                                           

5  É importante salientar que “nem todos os índices têm protótipos ou ‘representam’ alguma coisa diferente 
de si mesmos” (GELL, 1998, p. 59). 



28 
 

2 ANTROPOLOGIA DA DANÇA: UMA BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para compreendermos o caminho que antropologia da dança percorreu até os dias 

de hoje, considero por bem revisarmos brevemente o que foi escrito e discutido sobre ela 

até então, uma vez que, como veremos, este é um campo da antropologia ainda pouco 

explorado e desvalorizado se comparado às outras áreas da disciplina.  

É bastante comum aos primeiros estudos sobre dança análises separadas dos outros 

tipos de comportamento humano. A dança, despregada de outras partes da cultura foi, no 

início dos estudos, considerada um subcampo da antropologia da arte e recebeu muito 

menos atenção e análise direcionada.  

“O estudo da dança tem mais a oferecer do que a maioria dos antropólogos está 

preparada para admitir”. Tal afirmação foi feita por Adrienne Kaeppler em 1978, quando 

os primeiros debates sobre origem e definição da dança surgiram na antropologia. A partir 

de seu estudo sobre a dança Tonga, a autora considera que tal fenômeno seja uma forma 

cultural que perpassa os processos criativos de manipulação dos corpos humanos no tempo 

e no espaço. Sua crítica vai na direção dos antropólogos anteriores a ela que, segundo sua 

análise, demoraram muito tempo para reconhecer que a dança passava por vários domínios 

da cultura.  

No início da disciplina, aproximando-se um pouco dos caminhos tomados pela 

antropologia da arte, os estudos sobre dança tendiam a possuir um pensamento 

universalizante, descartando a possibilidade de enxergar o Outro a partir de seu próprio 

ângulo de visão. O primeiro texto a possuir alguma relevância referente ao tema foi o 

History of Dance, traduzido do alemão6 e publicado em inglês no ano de 1937. Neste 

estudo, Curt Sachs, seguindo a onda de sua época, enquadrava a dança em uma forma de 

evolução linear.  

Antes dele, Tylor (1898), um importante clássico da antropologia, mencionava a 

dança em seus estudos como uma atividade frívola e sem significado, pertencente ao mais 

baixo nível de civilização. Seu colega de disciplina, James Frazer (1982), alguns anos 

depois, em sua análise, assim como Sachs, classifica a dança no mais baixo estágio de 

desenvolvimento intelectual humano, considerando esta como um exemplo de 

comportamento mágico realizado por povos “primitivos” (CAMARGO, 2013, p. 23). 

                                                           

6  O título original da obra em alemão é Eine Weltgeschichte, publicado em 1933. 
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Na perspectiva de Camargo (2013), Franz Boas (1944) foi quem mais influenciou a 

teoria antropológica da dança atual quando propôs uma existência universal da arte, uma 

vez que considerava o homem como possuidor de uma necessidade básica de ordem e 

ritmo. Apesar de não ter aprofundado seus estudos sobre dança, Boas, conforme nos 

explica Camargo, possuía um olhar bem mais particularista que seus colegas, embora 

enxergasse a dança como um evento humano universal. Seu diferencial estava em 

considerar que cada cultura possuía uma configuração singular de tipos de dança, seja ela 

em relação ao seu estilo, dinâmicas etc.  

Imbuída pela teoria de Boas descrita anteriormente, Kaliinohomoku (1998, p. 23), 

uma das antropólogas que mais se debruçou sobre a questão do estudo etnográfico da 

dança, destaca que toda dança é um espelho das tradições culturais no interior das quais 

elas são desenvolvidas. Sua intenção é demonstrar que termos como “dança primitiva” ou 

“dança folclórica” se tornam limitados se tomamos como princípio o fato que a dança 

“primitiva” não existe, uma vez que, segundo ela, tais termos vieram de abordagens 

errôneas de antropólogos que classificavam a dança de povos ditos “primitivos” como algo 

esotérico, exterior à humanidade e desorganizado. É importante destacar que termos como 

“primitivo”, “folclórico” ou “étnico” eram sempre empregados a povos específicos como 

os habitantes do continente Africano, povos indígenas e também povos do Pacífico. Dessa 

forma, como vimos até aqui, os estudos primeiros da dança eram fortemente marcados por 

etnocentrismo.  

Partindo da premissa de que toda e qualquer dança seja um reflexo das tradições 

culturais, Kaliinohomoku analisa o ballet clássico, considerado pelos especialistas em 

dança ocidental como a expressão máxima desse tipo de performance, como uma forma de 

dança étnica. Um dos aspectos importantes de seu estudo está em afirmar que, por ter o 

termo “étnico” conotação eufemística para “primitivo” ou “folclórico”, os especialistas em 

ballet possuem certa dificuldade em reconhecer que sua dança também faz parte dessa 

categoria, se a considerarmos em sua significação literal. A questão é que dança “étnica” 

ou “etnológica”, como propõe a autora, não deve ser vista como um termo irônico, uma 

vez que, como descrito anteriormente, a dança, seja ela o ballet ou outra, reflete as 

tradições culturais a partir das quais ela se desenvolveu. 

Kaliinohomoku mostrou em seus estudos que danças “primitivas” ou “étnicas” 

eram também termos para se classificar danças que eram consideradas desorganizadas e 

realizadas a partir de impulsos emocionais. Se partirmos desse pensamento, a dificuldade 
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de especialistas em ballet se torna melhor entendida, uma vez que o ballet é considerado o 

ápice da organização e da técnica racional da dança, afastando-se, eles mesmos, da 

possibilidade de serem chamados “étnicos”, mesmo que sua dança reflita sua cultura.  

Em estudos mais recentes, a dança passou a ser vista como um fenômeno humano 

incapaz de ser observado fora do contexto de uso e do conceito próprio de quem a pratica. 

Blacking (1983) em sua análise da dança sob uma perspectiva da antropologia social, 

propõe que muito mais proveitoso seria se, ao invés de nós pesquisadores nos 

perguntarmos o que é a dança, nos questionássemos, na verdade, quem dança, quem assiste 

a essa dança e também por que dançam. Como já observamos, a dança não é uma ação 

autônoma, mas localizada dentro de uma ação social que, geralmente, envolve mais de uma 

pessoa. Blacking, assim como Gell, propõe que interpretemos a dança como uma ação 

social sabendo, a partir de quem dança, o motivo de dançarem. Sendo a principal 

preocupação o processo no qual a dança está inserida. 

Como foi possível observar, tanto nas análises da antropologia sob a perspectiva da 

arte quanto da dança, muitos foram os equívocos em classificar como arte e dança os 

fenômenos que não eram assim denominados por aqueles que o praticavam. Em campo, 

escutei o termo “dança” em várias linguagens: dansa, dance, tari, tarian. Dessa forma, 

considero por bem explicitar aqui o que entendo por dança quando utilizo este termo para 

que não pensemos que estamos todos(as) falando sobre a mesma coisa quando sabemos 

que “dança” pode significar variados fenômenos. Dessa forma, compartilhando da 

definição de Keallinohomoku, considero que a dança  

é um modelo de expressão efêmero, executado numa forma e num estilo 
determinado pelo corpo humano que se desloca através do espaço. A dança toma 
forma através de movimentos rítmicos controlados, escolhidos com um objetivo 
preciso; o resultado de tal atividade é aceito enquanto dança, tanto pelo 
dançarino quanto pelos membros de um determinado grupo observando a 
situação (KELLINOHOMOKU, 1998, p. 133).   
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3 ALGUMAS NOTAS SOBRE COMO A ARTE E A DANÇA VÊM SENDO 
CONCEBIDAS EM TIMOR-LESTE 

Assim que as pessoas com quem tive alguns dos primeiros contatos, fora dos 

grupos de dança, tomavam conhecimento do meu principal interesse de pesquisa, logo me 

direcionavam para fora de Díli, para as montanhas ou foho, em língua tétum. Segundo suas 

percepções, eu teria um maior aprendizado e entendimento sobre o que de fato era a dança 

costumeira/tradicional leste-timorense se visitasse Postos administrativos como Lospalos e 

Suai7, por exemplo.  

A dança realizada no foho era sempre apresentada em termos de pureza, no sentido 

de que somente naquele local eu me depararia com a dança pura e diferente da realizada na 

Capital. A maneira enfática com a qual as pessoas me falavam da pureza das montanhas 

ecoou dentro de mim por bastante tempo. Ao que parece, a pureza estava ligada àquilo que 

a modernidade ou a influência vinda do estrangeiro não conseguiu tocar e transformar. 

Silva (2011) descreve a montanha como sendo o lugar dos “usos e costumes”, das terras e 

também dos objetos sagrados aos quais a maioria das pessoas de Timor-Leste está 

relacionada. 

Por ser Timor-Leste um país que passou por diversos processos conflituosos, sendo 

necessária a presença da Organização das Nações Unidas objetivando o reestabelecimento 

da paz no território, a presença de estrangeiros em terras leste-timorenses, principalmente 

na capital Dili, tornou-se comum ao longo das últimas duas décadas.   

A dança palikatri, por exemplo, diferente de outras que vi em Díli, é dançada em 

pares (homem e mulher) e não faz uso de tambores, sendo o fundo musical, na verdade, 

executado por meio de som reproduzido no computador ou ao vivo através de instrumentos 

como violino e violão. Os trajes também são diferenciados. As mulheres usam sapato de 

salto alto e os homens camisa social branca e sapato preto.8 Todas as outras danças com as 

quais tive contato eram performadas com os pés descalços, com os tambores e o tais 

colocado no corpo da forma tradicional.9  

Em conversas com pessoas de fora do grupo de dança, deparei-me com falas sobre 

como a dança performada em Díli era diferente das que essas pessoas haviam visto em seu 

                                                           

7 Lospalos é um dos Postos administrativos de Timor-Leste e está localizado a 248 km a leste de Díli. Suai, 
outro Posto administrativo mais ao sul do país está localizado a 138 km da Capital.  
8 Figura 4. 
9 Tecido tradicional leste-timorense. 
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Posto administrativo de origem. Segundo eles, a dança da Capital era moderna, e com isso 

eles queriam dizer que as mulheres usavam muita maquiagem e que o uso da cinta na 

cintura por cima do tais não era a forma tradicional de se fazer. O que estava sendo 

chamado de moderno eram os acréscimos ao figurino realizados juntos à dança que estas 

pessoas já haviam conhecido no foho.  

 

3.1 A ARTE DA CONTINUIDADE VS. A “SALADA MISTA”  

Imbuída desse pensamento que havia recebido de pessoas que estavam fora dos 

grupos de dança, conversei sobre o mesmo assunto com pessoas de dentro dos grupos e 

que também haviam tido contato com a dança leste-timorense em seu Posto administrativo 

de origem antes de se tornarem integrantes de grupos de dança tradicional em Díli, além de 

também ter conversado com um importante poeta local.  

Explicando-me sobre o que deveria ser valorizado na dança leste timorense, Abé 

Barreto, um importante músico e poeta do país, pontuou-me que o valor artístico desta 

somente viria a partir da transmissão de uma mensagem significativa. Seu pensamento está 

em que somente dominando a raiz (usando suas palavras) da kultura10 leste-timorense é 

que se poderia, de alguma forma, transformá-la ou reinventá-la para que esta 

acompanhasse o tempo atual.  

O pensamento de Abé Barreto recai sobre seu temor de que os novos filhos de 

Timor-Leste não saibam sua origem, uma vez que, segundo sua percepção, sendo a dança 

um meio de ligação do leste-timorense com a terra, e sendo esta fonte de sobrevivência, 

seu receio é que as novas gerações percam a relação com sua fonte de vitalidade. Em 

entrevista concedida a mim, Abé faz alguns pedidos: 

“Gostaria de ver duas coisas para o agora e para o futuro: A primeira é manter a 
dança original. Não quero misturar porque senão perde sua realidade e também a 
apreciação à nossa própria história e raiz cultural. E a segunda é que gostaria de 
ver uma salada mista para ter uma flexibilidade para os mais jovens terem mais 
espaço para terem um ritmo, uma mistura do ritmo moderno com o original tal 
como aquela dança do Timor Furak e do Le-Ziaval.”11 

O que Abé Barreto chama de “salada mista” é o que Zozó, integrante antigo do 

grupo de dança Fundasaun Kultural Le-Ziaval, explicou-me que seu grupo realiza. Zozó 

compreende que a dança costumeira leste-timorense é, de certa forma, imbuída de uma 
                                                           

10 Em tétum, Kultura é uma categoria nativa para “cultura”, em português. 
11 Entrevista realizada em 6 de janeiro de 2019 em Díli, Timor-Leste.  
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monotonia que não se torna atraente, segundo ele, ao público estrangeiro que a assiste na 

capital, fazendo com que o uso da criatividade na incrementação de novos passos de dança 

se faça necessária nesse contexto a fim de entreter o público. Do ponto de vista de Zozó, 

monotonia diz respeito à repetição contínua dos mesmos movimentos e ritmos musicais. 

Em sua análise sobre música e dança leste-timorense, Margaret King (1994) pontua 

que, à primeira vista, a música de Timor-Leste ouvida ocasionalmente pode parecer 

maçante e repetitiva, mas que na realidade possui uma complexidade de estrutura capaz de 

propiciar uma experiência rara e gratificante a quem a escuta.  

A preservação da kultura aparece na fala de Abé Barreto e Zozó como tendo 

comum importância com o incremento de novos gestos nas apresentações. Ao que parece, 

o uso da criatividade é valorizado, mas esta deve ter sempre um fundo tradicional expressa, 

principalmente, pela música. Zozó reforça ainda que a música (o ritmo dos tambores) é 

original advinda do foho, e que somente os gestos conteriam incrementações. 

Em campo, tais incrementações ficaram claras para mim principalmente por meio 

de aspectos estéticos materializados no uso da maquiagem das mulheres e também na 

forma com o tais era amarrado em seus corpos. Incrementações de movimento, por outro 

lado, não fui capaz de observar em campo pois o movimento puro só existiria no foho e era 

performado pelos mais velhos, segundo meus interlocutores, e meu campo foi centralizado 

em Díli. 

A adição de criatividade na tradição/pureza é somente válida para os gestos 

performáticos da dança, e não para a música, já que esta permanece a mesma, com algumas 

pequenas variações simples no ritmo. Durante meu período de campo, percebi que, por 

mais que variados grupos de dança apresentassem coreografias distintas, o fundo musical 

rítmico dos tambores e babadook’s permanecia sempre o mesmo. Ainda assim, é 

necessário reafirmar que a categoria ‘tradicional’ não é uma categoria fechada, já que o 

dito ‘tradicional’ também sofre modificações e movimentos ao longo do tempo. 

Nesse sentido, concordo com a análise realizada por Silva e Souza (2015) de que a 

invenção do mundo das artes em Timor-Leste está diretamente relacionada aos processos 

de invenção, transposição e subversão da modernidade colonial e pós-colonial no país. Os 

eventos aos quais a população leste-timorense foi exposta permitiram que uma concepção 

do mundo da arte fosse criada como um campo com relativa autonomia e com diversos 

efeitos.  
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Assim como veremos no próximo capítulo, a criação da dansa tradisional em Díli 

pelos grupos de dança foi motivada, além de outras coisas, pelo caráter cosmopolita da 

Capital. Vários aspectos da arte timorense como o artesanato, por exemplo, vêm sendo 

alinhados em direção ao público metropolitano, no contexto colonial e no contexto pós-

colonial. Dessa forma, a apropriação da dança realizada em Díli como sendo, de fato, a 

dança leste-timorense como um todo é relacional, uma vez que levam em consideração as 

expectativas de pessoas que estão fora das fronteiras do país (SILVA; SOUZA, 2015). 

À diferença da valorização da criatividade e inovação que caracterizam algumas 
das produções artísticas em nossa sociedade, o bom desempenho de uma 
narrativa ritual reside em sua semelhança com o que é tomado como sua forma 
original. Reprodução e repetição e não inovação são variáveis que agregam valor 
a esta expressão artística (SILVA; SOUZA, 2015, p. 230). 

Chamando esse fenômeno de arte da continuidade, Lagrou (2009), sob a 

perspectiva ameríndia, destaca a forma como, em certos casos, a conservação, assim como 

a repetição de determinadas formas de se produzir arte, é considerada deveras mais valiosa 

que aquela em que contém rupturas, transformações e criatividade. Para as pessoas leste-

timorenses que estão fora dos grupos de dança, a arte da continuidade é a verdadeira, a 

bela. Por outro lado, para os que estavam no palco, a importância da criatividade poderia 

ser colocada ao lado da tradição se pensarmos na internacionalidade do público para o qual 

dançavam e da percepção do grupo de dança sobre os que os assistem.  
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4 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO CAPÍTULO 1 

Minha intenção com este capítulo não foi explorar de forma vasta um tema tão 

complexo, mas pontuar que a antropologia da arte e da dança são campos ainda pouco 

explorados pelos(as) antropólogos(as) se comparados aos grandiosos estudos realizados em 

outras áreas da disciplina como a economia, a religião ou a política. Para o caso leste-

timorense propriamente dito, proponho que o estudo da arte e da dança devam ser 

incluídos no todo do fato social uma vez que, como vimos, são análises que nos permitem 

explorar potencialidades sobre diversos fenômenos sociais. 
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CAPÍTULO 2 – OS GRUPOS DE DANSA TRADISIONAL DE DÍLI 
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INTRODUÇÃO  
 

Mesmo que aprendamos a performar danças para a satisfação 
dos membros de uma sociedade alienígena, não podemos ter 
certeza de que nós as compreendemos da mesma forma, porque 
nossos corpos foram educados em ambientes diferentes, com 
diferentes gestos e posturas, de modo que sentiremos os 
mesmos movimentos diferentemente e, provavelmente, 
usaremos músculos ligeiramente distintos para atingirmos o 
que parecem ser os mesmos resultados (BLACKING, 1983). 

 

No treinu passado combinamos, eu e mais algumas mulheres do grupo, de nos 

encontrarmos às nove da manhã na casa de Isabel para prepararmos os alimentos da 

festa de aniversário de vinte e um anos da Fundasaun Kultural Le-Ziaval. Isabel 

morava um pouco distante do local em que eu residia, mas por já ter conquistado maior 

experiência em me deslocar pela cidade durante todo o campo, foi razoavelmente fácil 

chegar até sua casa.  

Com mais ou menos cinco mulheres, iniciamos nossos trabalhos culinários. 

Primeiramente tivemos que ir até um mercado próximo para comprar ingredientes e 

temperos. Fomos até o mercado de Taibessi, um dos mais famosos da cidade. 

Compramos legumes, molhos, folhas e ovos. Chegando novamente na casa de Isabel, 

realizamos o pré-preparo dos alimentos cortando coisas como alho, cebola e os 

legumes.  

Enquanto cozinhávamos, alguns dos meninos do Le-Ziaval vieram ver como os 

preparos estavam andando. Na casa de Isabel não pareciam visita, entravam e saíam 

com muita naturalidade para todos que residiam por ali. Nós preparávamos os 

alimentos na cozinha em uma bancada baixa de concreto enquanto Isabel, a cozinheira 

mais experiente de todas nós, cozinhava-os em uma fogueira do lado de fora da casa. 

Isabel, à princípio, tentou acender o fogo ao lado de fora da cozinha, próximo a parede, 

mas o vento a impedia, então o acendeu em um lugar mais afastado, na parte de trás do 

quintal de sua casa. Em um grande tacho de ferro, Isabel cozinhou os legumes que 

havíamos cortado anteriormente juntamente com o molho picante que havíamos 

comprado.  

Dentro da cozinha, em cima da bancada baixa de concreto, havia um fogão 

elétrico de uma boca só. Foi lá que Isabel cozinhou arroz e omelete para o nosso 

almoço. Além disso, também fez ovos cozidos e fritos e espetinhos de salsicha para 

levar para a festa.  
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Quase no fim da tarde, fui aconselhada por Isabel e pelas outras que ali estavam 

a voltar para minha casa e me arrumar, já que essa seria uma noite importe. Eu iria 

dançar pela primeira vez em uma apresentação. Em casa, rapidamente me aprontei e saí 

em direção à Xanana Reading Room. Chegando lá, vi que a maioria das pessoas já 

estavam prontas, e o coordenador me mandou aprontar-me rapidamente. Subi correndo 

para o camarim.  

As meninas do grupo escolheram o meu tais no armário e também uma cinta de 

elástico para amarrar o tecido no meu corpo de forma com que ficasse confortável o 

suficiente para me movimentar durante a dança. Foi Cella quem me ajudou a vestir e 

também arrumou meu cabelo. Cella tem doze anos e é muito menor que eu, então, para 

me vestir, teve de subir em uma cadeira, e para arrumar meu cabelo, sentei-me no chão 

para que ela pudesse fazer isso com mais conforto. Cella tem bastante prática, então 

rapidamente finalizou meu coque com muito spray fixador.   

Elas me ajudaram a colocar o manu fulun no alto da minha cabeça, o keke nos 

meus pulsos, os brincos de cor laranja nas orelhas e o mortem e o belak no pescoço. 

Além disso, sugeriram-me que passasse um batom e descalçasse os sapatos.  

A sede da Fundasaun Kultural Le-Ziaval estava decorada com muitas plantas e 

tecidos coloridos. Os enfeites e a limpeza foram feitos pelos homens na noite anterior. 

Essa era uma data muito celebrada pelo grupo, pois o Le-Ziaval nasceu 

clandestinamente quando as forças indonésias ainda comandavam o país e conseguiu 

resistir até os dias atuais.  

A dança Manu Abe, que eu dançaria, não seria a primeira da noite, então, 

enquanto esperava as danças que estavam acontecendo antes, fiquei conversando com 

as crianças e com as outras mulheres sobre meu nervosismo e também sobre o meu 

enorme medo de errar alguma coisa. As crianças me diziam compartilhar do mesmo 

sentimento, ao passo que as mais velhas me diziam para não me preocupar que tudo 

daria certo. Nesse momento com elas, senti a tensão e a felicidade que antecedem uma 

apresentação.   

Dancei. Errei algumas coisas, obviamente, mas no final do dia o saldo foi muito 

positivo. Eu e minhas colegas de dança nos elogiamos mutuamente e todas ficamos 

felizes pela minha primeira apresentação. Os elogios foram rápidos, porque a maioria 

delas devia se apressar para trocar de roupa, pois participariam da próxima dança. 

Algumas delas dançaram todas as danças da noite.  
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O pensamento de John Blacking citado no início desta introdução é importante 

pois, de fato, por mais que as mulheres e crianças da Fundasaun Kultural Le-Ziaval 

tenham me ensinado por meses como se dança Manu Abe ou como se bate o 

Babado’ok, meu corpo não é capaz de movimentar os mesmos músculos que seus 

corpos, apesar de, por ventura, visualmente os movimentos parecerem idênticos e os 

sentimentos sobre os movimentos serem  iguais.  

No fim de todas as apresentações de dança, comemos a comida que havíamos 

preparado, cantamos parabéns para o grupo e continuamos a dançar várias outras 

danças de músicas de artistas locais. Membros antigos e novos dançaram e tocaram 

juntos. No fim da festa, caronas, ou boleias, foram dadas aos mais novos para que estes 

pudessem chegar em casa em segurança.12  

 

*** 

 

Grupos de dança não são um fenômeno recente em Timor-Leste. Grupos dessa 

natureza são existentes desde a colonização portuguesa quando a kultura já era 

manejada a fim de promover o turismo no país. “As continuidades e rupturas do 

fenômeno do turismo no país sugerem que, no governo colonial, a ‘cultura’ local era 

mais destacada com suas danças folclóricas e manifestações das mulheres e homens 

leste-timorenses” (OLIVEIRA, 2013, p. 12).  

Levando em consideração que práticas e discursos sobre turismo são 

ferramentas com poderes factíveis de moldar subjetividades (OLIVEIRA, 2013), a 

construção dos grupos de dansa tradisional de Díli remonta, desde a colonização, a um 

dos empreendimentos do Estado para a atração turística. Dessa forma, as análises 

sugerem “que há um campo de conflito na invenção e construção da cultura tendo em 

vista o modo como a identidade leste-timorense é trazida para a promoção do turismo 

no país” (OLIVEIRA, 2013, p. 10).  

A ênfase no aspecto latino-asiático faz parte do que Oliveira (2013) nomeia de 

turismo étnico, ou seja, a construção de uma etnicidade para exibição e, a partir daí, a 

criação de uma identidade timorense geral. Os grupos de dansa tradisional de Díli são 

os principais atores dessa discussão, pois é na Capital que circula o maior número de 

turistas no país.  

                                                           

12 Trecho retirado do meu diário de campo 
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Acredito que a construção da comoditização dos produtos culturais pode ser 
realizada por diversos atores, inclusive o Estado, e um novo significado é criado 
para os produtos vendidos. Eles são subtraídos de seu contexto geral de 
existência, modificados de várias maneiras por vários agentes para a seguir ser 
apresentados aos turistas para venda. Nesse momento, eles são apreendidos a 
partir do sistema classificatório do turista que projeta sobre os artefatos suas 
fantasias do que é aquilo (OLIVEIRA, 2013, p. 15). 

 

Dessa forma, é importante destacar a impossibilidade de inscrever a dança 

tradicional leste-timorense em uma linguagem nacionalizante. Por essa razão, a dansa 

tradisional é aqui descrita como uma categoria nativa dos grupos de dança de Díli, que se 

refere às danças costumeiras realizadas nas montanhas do interior do país por pessoas mais 

velhas, principalmente em momentos rituais, como velórios e inaugurações de casas 

sagradas, além de momentos de comemoração e festa e que foram trazidas para a capital 

Díli, ganhando, assim, novas configurações.   
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1 UMA DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS E LUGARES 
 

1.1 FUNDASAUN KULTURAL LE-ZIAVAL  
 
Durante meu campo, mantive maior contato com dois importantes grupos de dança 

de Díli, sendo eles a Fundasaun Kultural Le-Ziaval e o Arts & Culture Timor Furak. Por 

conta da abertura que recebi, minha maior proximidade se deu com o primeiro grupo, de 

forma que meus dados falarão mais sobre ele do que sobre o segundo.   

Sendo o grupo de dansa tradisional mais antigo de Díli desde a independência do 

país em 2002, a Fundasaun Kultural Le-Ziaval nasceu em 1998 e já conta com mais de dez 

gerações de dançarinos que, juntos, somam mais de uma centena de pessoas entre homens, 

mulheres e crianças. Originário do Posto administrativo de Lospalos, que fica a 248 km da 

capital Díli, seu nome Le-Ziaval, na língua fataluko, pode ser traduzido por ‘casa de quatro 

pilares’, que faz referências às casas tradicionais do Posto administrativo.  

A Xanana Reading Room, localizada no bairro Lecidere na capital Díli é o espaço 

cedido pelo líder político Kayrala Xanana Gusmão ao grupo. Por lá é possível encontrar 

uma biblioteca com variados títulos, além de computadores com internet para estudo e 

salas de reuniões. O espaço possui vigilantes durante todo o dia e noite. O museu dedicado 

ao Kayrala Xanana Gusmão também se encontra nesse espaço e conta com diversas fotos e 

itens que fazem referência ao guerrilheiro na época em que Timor-Leste passou pelo 

período da ocupação Indonésia.  

Do outro lado do terreno, existe uma grande tenda e um pequeno prédio com um 

sobrado. É nesse espaço que o grupo Le-Ziaval ensaia suas coreografias e também guarda 

seus trajes tradicionais usados durante as danças e ensaios – treinu. A tenda possui boa 

iluminação e sua parede exibe uma pintura do brasão do grupo.  Na parte mais alta dessa 

parede é possível ver pendurado um quadro de Santa Bakhita13 envolto em um tais. Todo o 

espaço, dentro e fora da tenda, possui grafites coloridos que fazem referências a mulheres e 

a homens leste-timorenses vestidos com os atributos tradicionais – tais e acessórios. A 

parte térrea do sobrado possui as paredes repletas de quadros de fotos de apresentações e 

prêmios adquiridos durante a existência do grupo. Em uma das paredes está também um 

grande quadro com a foto do líder político Xanana Gusmão. Perto da enorme mesa 

instalada no centro do espaço, fica uma espécie de estante com tampa de vidro em que é 

                                                           

13 Santa Josefina Bakhita foi uma escrava Sudanesa vendida e levada à Itália. Foi canonizada pelo Papa João 
Paulo II em outubro de 2000.   
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guardada uma foto de um dos membros antigos do grupo assassinado anos atrás, além de 

seu surik14 e também um tais. Dentro dessa mesma estante de madeira também ficam 

guardados alguns livros que contêm canções religiosas, uma taça de vinho e algumas velas.  

Além dessa área principal, também existem mais dois outros cômodos. O primeiro 

é a cozinha, onde são guardados alguns utensílios como copos, pratos, talheres e vasilhas. 

Em nenhum momento vi a cozinha sendo utilizada para cozinhar, apesar de existir um 

fogão à lenha em seu interior e também uma pia. O outro cômodo é uma espécie de 

escritório, único local que conta com ar-condicionado dentre todos os espaços. Nesse 

escritório fica o computador de mesa com todos os arquivos digitais do grupo – fotos e 

vídeos –, pastas de documentos, babadoo’k e outros tambores, além de outros atributos 

usados pelos dançarinos e dançarinas como belak, kaibauk, keke, mortem, belak e manu 

fulun.  

Subindo as escadas, é possível ver uma pintura do Sagrado Coração de Jesus feita 

na parede. Abaixo desta, existe uma mesa na qual é colocada comida para os ancestrais – 

matebian –, principalmente em datas comemorativas. Enquanto estava em campo, vi 

colocarem comida nesse local no dia de finados e também no dia de aniversário do grupo. 

Ao lado da pintura ficam armários nos quais são guardados tais de acordo com suas cores, 

divididos por gavetas.  

No único cômodo existente no andar de cima funciona uma espécie de camarim, 

local em que as meninas trocam de roupa, maquiam-se e também arrumam o cabelo. 

Dentro desse espaço também há um guarda-roupa com algumas das roupas utilizadas em 

apresentações. Por lá também é possível encontrar um sofá e alguns espelhos. Além disso, 

também há uma espécie de gaveteiro onde os tais são organizados por Posto administrativo 

e também por cor.  

A tenda é o principal espaço para ensaios, mas, por serem muitas pessoas, o grupo 

se divide por todos os outros ambientes do local para que cada um (homens, mulheres e 

crianças) tenha espaço suficiente para treinarem suas coreografias separadamente. Uma 

vez treinado suficiente, juntam-se novamente para que o ensaio seja feito em conjunto.  

O fato deste grupo possuir um espaço cedido por um importante líder político de 

Timor-Leste, Xanana Gusmão, que foi preso em 1992 por ser ligado à Resistência que 

pedia a independência do país (Belo, 2014) pode dizer muitas coisas sobre este ser um 

grupo denominado como uma fundação cultural. A história de vida de seus integrantes 

                                                           

14 Espécie de espada. 
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também acaba por contar a própria história de Díli, uma cidade que passou por diversas 

administrações e sofreu várias mudanças ao longo do tempo, assim como sua população.  

A data de criação da Fundasaun Kultural Le-Ziaval é a mesma do final do tempo 

da administração indonésia no país, época em que muitos conflitos armados entre pessoas 

pró integração e pró independência, guerras e também mortes aconteciam em Díli. Um de 

seus integrantes antigos, Zozó, em entrevista cedida a mim relembra quando se perdeu de 

seus pais em Díli e foi encontrado por milicianos. Com apenas 14 anos na época, Zozó 

conta que deve à Santa Bakhita o milagre de um dos integrantes da milícia que o prendeu 

ter o deixado fugir. Santa Bakhita é considerada a padroeira dos sequestrados e 

escravizados e também fez parte da luta timorense uma vez que, segundo Zozó, era rogada 

nos momentos de guerra do país. 

 

1.2 ARTS & CULTURE TIMOR FURAK 
 

Fundado em 2006 por ex-membros do grupo Fundasaun Kultural Le-Ziaval, Arts & 

Culture Timor Furak já realizou diversas apresentações internacionais em países como 

Austrália, Itália, Grécia, China e Indonésia. Muito ativos nas redes sociais, é possível 

encontrá-los facilmente em buscas nos principais aplicativos de internet como Instagram, 

Facebook e YouTube, locais em que compartilham vídeos e fotos de seus ensaios e 

apresentações cotidianamente. 

Diferentemente do grupo de dança anterior, o Arts & Culture Timor Furak, ou 

somente Timor Furak, como eles se chamam na maioria das vezes, utiliza um espaço 

privado para seus treinos de dança. Localizado no bairro Aimutin, o grupo ensaia na casa 

de um dos coordenadores do grupo.  

Na primeira vez em que os visitei, em dezembro de 2018, o local sofria algumas 

reformas de ampliação. Segundo o coordenador principal, a tenda em que ensaiavam antes 

estava pequena para o número de integrantes, por isso estavam construindo uma nova bem 

maior. O terreno de sua casa é bem grande, então não tiveram maiores problemas em 

relação à construção de uma nova tenda. À época de nosso primeiro encontro, o grupo era 

composto por vinte mulheres, dez homens e catorze crianças.  

O novo local conta com uma grande tenda, banheiros e uma pequena sala na qual 

são guardados instrumentos, roupas e acessórios. Além de tambor e babadoo’k, esse grupo 

também utiliza violão, violino, cajon, caixas acústicas e microfones em suas apresentações.  
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Na parede principal há uma pintura do logotipo do grupo, além de várias outras 

pinturas que fazem referência aos países em que eles já se apresentaram e também 

desenhos de mulheres e homens leste-timorenses vestidos com os trajes tradicionais. Não 

há um local específico para a troca de roupas, então todos e todas se trocam no mesmo 

espaço em que treinam.  

O ambiente em que o grupo Arts & Culture Timor Furak se encontra e realiza seus 

ensaios sofreu outras modificações estruturais após essas que descrevi, contudo, não sou 

capaz de detalhá-las aqui, pois não visitei o local depois disso, somente vi fotos em suas 

redes sociais.  
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2 NENHUM TREINU É IGUAL A OUTRO 
 

No início do campo eu utilizava a expressão ‘ensaio’ para me referir aos encontros 

que o grupo de dança Fundasaun Kultural Le-Ziaval fazia durante a semana, assim como 

às suas preparações para as apresentações. Com o passar dos dias em campo, juntamente 

com o meu maior domínio da língua local, os integrantes do grupo começavam a me 

perguntar se seu iria para o treinu ou me mandavam mensagem no celular dizendo que 

faltariam ao treinu naquele dia. Fui entendendo que muito mais do que um ‘ensaio’ como 

eu me referia, treinar estava ligado não somente à aprendizagem da dança, mas também da 

rotina, da responsabilidade, da hierarquia e também como parte do aprendizado da cultura 

como um todo.  

As mulheres, homens e crianças chegam à Xanana Reading Room por volta das 18h 

da tarde, quando o sol já baixou e todos eles já saíram do trabalho e da escola. Assim que 

um número considerável de pessoas está presente, a primeira coisa que sempre se faz é 

rezar. O momento da oração é muito importante e é realizado em todos os encontros de 

treinu. O ritual se inicia com o Pai-Nosso, passa pela Ave-Maria e, por fim, roga-se três 

vezes à Santa Bakhita. As orações são feitas com todas as pessoas com os corpos e olhares 

voltados à imagem da Santa. Durante cada dia uma pessoa é designada para iniciar a 

oração, seja ela criança ou jovem.  

Depois deste ritual inicial de oração, um círculo na tenda principal é formado por 

todas as pessoas que ali se encontram para realizarem o alongamento que precede a dança. 

No meio do círculo se posiciona uma pessoa responsável por guiar o exercício. Assim 

como na reza, cada dia um membro do grupo é designado para a tarefa. Contudo, 

diferentemente do momento da oração em que, geralmente, são os coordenadores quem 

designam quem irá iniciar a reza, no momento do alongamento, as pessoas se voluntariam 

para a tarefa. Alongam braços, mãos, pernas, pés e pescoço por dez segundos cada 

execução.  

Os treinus são realizados rotineiramente na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 

sendo o domingo um dia separado para a realização da limpeza geral do local. Os dias de 

terça-feira e quinta-feira são usados para treinus mais específicos com as crianças ou para 

treinus extras que antecedem alguma apresentação muito importante, geralmente para 

autoridades do Governo.  
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Nenhum treinu é igual a outro. Apesar dos rituais de oração e alongamento serem 

realizados em todos os encontros, a ordem e escolha das danças que serão treinadas 

naquele dia não seguem a mesma regularidade. As danças que mais vi serem executadas 

durante os treinus foram: palikatri, cele cuku, foun, cele cuku tuan, manu abe e tari 

perang. Conforme iam recebendo convites para se apresentarem, seja de órgãos do 

Governo, da Igreja Católica, de aniversários ou até mesmo de noivos que solicitam sua 

presença em suas festas de casamento, os coordenadores e membros mais antigos do grupo 

escolhiam alguma destas danças e seu foco durante os próximos dias seria o de treiná-la. 

Caso ocorresse mais de um evento para a mesma data, o grupo era dividido em duas partes 

e cada uma ensaiava danças diferentes.  

Também era comum que dançassem mais de uma dessas danças citadas em uma 

mesma apresentação. Podiam dançar o cele cuku foun logo após o cele cuku tuan, já que 

um é a variação rítmica do outro, ou até mesmo a dança manu abe seguida da tari perang. 

No dia do aniversário de vinte e um anos do grupo, todas estas danças foram realizadas no 

palco, somente havendo tempo para troca de trajes entre uma e outra. Dessa forma, não 

parece haver sempre uma regra para coreografias que deve ser realizada no palco, o 

incremento de mais de uma coreografia da apresentação de dança geralmente depende da 

demanda de quem contratou o grupo.  

Os treinus possuem, em média, de três a três horas e meia de duração. Ao final de 

cada treinu na Fundasaun Kultural Le-Ziaval, todos os/as integrantes do grupo são 

convidados(as) a se sentarem no chão para uma reunião. À frente deles são postas algumas 

cadeiras nas quais se sentam os coordenadores que ali se encontram e também os antigos 

membros do grupo. Nesse momento final, os antigos membros e coordenadores falam aos 

mais novos sobre as próximas apresentações e próximos treinus. O momento também era 

utilizado para broncas em determinadas pessoas que, porventura, tivessem chegado 

atrasadas ou estivessem dispersas durante o treinu.  

Esse momento final também é utilizado para a apresentação de novos integrantes do 

grupo. Os noviços são convidados a se levantarem e dizerem em voz alta o motivo de 

quererem dançar ali. As principais respostas que escutei nesse momento foi a de que 

estavam ali para aprender mais sobre sua própria kultura por meio da dança. 

Ao final, alguns pais buscam seus filhos e alguns integrantes mais velhos levam os 

mais jovens para casa.  
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2.1 SOBRE O ENSINO DA DANSA 
 

Na semana seguinte ao convite que recebi para me juntar à Fundasaun Kultural Le-

Ziaval como dançarina, em meu primeiro treinu, duas mulheres, mais ou menos da minha 

idade, foram escaladas pelo coordenador para me ensinar a dança Manu Abe. Nesse 

primeiro dia me ensinaram alguns passos básicos, descartando o uso do babado’ok, que 

viria em um treinu posterior. Saí desse primeiro treinu imaginando que seriam sempre elas 

as minhas “professoras de dança”, mas não foi exatamente assim que os dias se sucederam. 

Essas duas mulheres eram membros antigos e, dessa forma, não precisariam estar, 

necessariamente, em todos os treinus pois, por seu tempo de experiência, já sabiam tudo 

que precisariam para se apresentarem, podendo descartar, assim, os treinus regulares.  

Dessa forma, por não ser nenhum treinu igual a outro, no encontro posterior do 

grupo, elas não estavam e me colocaram para dançar com as crianças. As meninas 

pequenas se sentaram à minha volta, cada uma com seu babado’ok, assim como eu, e 

começaram a me mostrar como se deveria fazer o baku – a forma certa de se bater no 

tambor. Ao mesmo tempo faziam o ritmo com sons vocais e também com o babado’ok.  

Depois do baku era a hora da dança, e foi também com as crianças que eu aprendi o 

Cele Cuku tuan e também o Cele Cuku Foun. Primeiro fazíamos os passos uma ao lado da 

outra e depois com cada uma em seu lugar. As crianças são muito assíduas, nunca faltam 

aos treinus e sabem muito bem todos os passos desta e das demais danças que as garotas 

maiores já as haviam ensinado, e até mesmo as que não haviam. Estas elas aprendiam 

somente olhando. Eram responsáveis com os horários e não gostavam nem do intervalo de 

descanso entre um treinu e outro para se refrescar do calor que teimava em se juntar a nós 

mesmo tarde da noite.  

Ao longo dos outros treinus que se seguiram, eu tinha sempre professoras, crianças 

ou jovens, mas sempre mulheres. Nesse grupo de dança, mulheres sempre ensinam 

mulheres, mulheres ajudam mulheres com seus penteados e trajes nos dias de apresentação 

e também são elas quem se ajudam mutuamente nos dias de limpeza e organização. O 

mesmo acontece com os homens e meninos. Nos treinus, os mais velhos ensinam aos mais 

novos, assim como os membros mais antigos ensinam aos recém-chegados.  

O ensino da dança se dá, primeiramente, pela observação e depois pela repetição. 

Num primeiro momento as mulheres treinam somente com mulheres e os homens somente 

com os homens para só depois se juntarem nas coreografias em que exigem a presença dos 

dois gêneros. Os novatos/as primeiramente observam como se faz e depois tentam 
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reproduzir, sempre monitorados pelos integrantes mais velhos. As represálias são 

geralmente aplicadas em quem comete vários erros seguidamente, pois considera-se que 

este não está prestando devida atenção a seus movimentos.  

Os movimentos feitos pelas mulheres utilizam, na maior parte do tempo, a cabeça e 

as pernas, além dos braços e mãos que tocam o babado’ok, geralmente. Com a cabeça 

fazem movimentos de abaixar e levantar, como uma saudação, e com as pernas se 

movimentam para frente e para trás em variadas velocidades a depender da dança. Os 

movimentos masculinos são mais expressos pelos chutes para frente, pelas posições de 

guarda com o surik e também pelos gritos.   

A pedagogia de ensino empregada não diz respeito somente à dança, mas também 

às formas de se comportar, arrumar o cabelo para que este não atrapalhe os movimentos 

durante o treinu, assim como sobre a responsabilidade com os horários e o cuidado 

necessário com os trajes no momento de organizá-los depois de cada apresentação.  Tal 

pedagogia oral de transmissão de conhecimentos e tradições está diretamente relacionada à 

hierarquia, seja ela de idade ou tempo de permanência no grupo. O ensino de geração a 

geração que passa pelo grupo de dança também passa pelo respeito que a geração mais 

nova sempre é convidada a ter com a geração anterior, mesmo que a primeira já seja 

considerada antiga pelos próximos recém-chegados. O descumprimento de tais regras 

resulta em variadas penas que vão desde recolher o lixo, lavar a louça até limpar o chão, e 

são aplicadas igualmente para homens e mulheres. 

Por mais que eu fosse mais velha que as crianças, elas já dançavam há muito mais 

tempo que eu, e isso dava a elas a permissão necessária de me ensinar. Diferentemente 

acontecia no final do treinu, por exemplo, quando, na reunião final, todos eram convidados 

a se sentarem no chão enquanto a mim não era permitida tão atitude, tendo eu que me 

sentar nas cadeiras juntamente com os mais velhos. Além da idade, meu status de 

estrangeira, pesquisadora, malae, colocava-me nestes lugares.  

 

*** 

 

No caso do grupo Arts & Culture Timor Furak, os treinus seguiam mais ou menos 

a mesma lógica. Apesar de não ter uma oração inicial e final, o grupo também começa com 

um pequeno alongamento, sempre partindo do mais velho para o mais novo. O Timor 

Furak utiliza instrumentos variados como violino, violão, cajon e voz, então, nos treinus 

sempre tiravam alguns minutos para fazerem karaokê e também ensaios de danças de 
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músicas internacionais que gostavam. O número de crianças era bem reduzido se 

comparado aos da Fundasaun Kultural Le-Ziaval, então, quando estas treinavam, o foco de 

todos era dado a elas a fim de que aprendessem da melhor forma.  

Ademais, os aprendizados obtidos pelos integrantes deste grupo também podem ser 

considerados como parte do aprendizado da cultura em geral que leva em conta, além da 

dança, também disciplina e hierarquia.  
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3 SOBRE AS APRESENTAÇÕES DE DANÇA 

Tanto a Fundasaun Kultural Le-Ziaval quanto o Arts & Culture Timor Furak já 

realizaram diversas apresentações internacionais durante o seu tempo de existência. Apesar 

disso, o maior palco de apresentações desses grupos é em Díli e algumas outras poucas nos 

Postos administrativos localizados no interior do país. 

Durante meu campo, acompanhei de perto somente uma apresentação do Arts & 

Culture Timor Furak que se realizou em uma noite cultural no shopping da cidade, Timor 

Plaza. O público era composto, em sua grande maioria, de estrangeiros que estavam 

passando pela cidade ou morando no local há algum tempo e tinha ido ao evento com a 

família. Nesse caso específico, os Leste-timorenses que estavam no espaço ou trabalhavam 

nas barracas de comida e artesanatos que ali existiam ou participavam da organização do 

evento.  

Apesar de não ter presenciado, é possível encontrar nas redes sociais do Arts & 

Culture Timor Furak suas participações em cerimônias católicas de casamento em Díli. 

Nesses casos, os noivos geralmente são amigos do coordenador e convidam o grupo de 

dança para preceder a entrada da noiva na igreja. Em eventos matrimoniais como este, o 

público é integralmente leste-timorense.  

No caso da Fundasaun Kultural Le-Ziaval, suas apresentações variam bastante 

entre eventos na capital Díli. Vão desde atrações durante conferências públicas no 

Ministério da Defesa, Ministério de Negócios Estrangeiros e Ministério das Finanças até 

em importantes hotéis da cidade como o Hotel Timor e o Novo Turismo Resort. Os 

espaços católicos também sempre estão na lista de locais em que eles se apresentam. 

Durante o campo os acompanhei na Igreja da Imaculada Conceição de Balide, onde o 

grupo de dança precedeu a entrada do Bispo local na igreja, e também na inauguração de 

uma gruta dedicada à Nossa Senhora. Nesse caso, a dança ocorreu logo após a missa.  

Um outro espaço local de apresentações frequentes é o Night Market, um evento de 

pessoas leste-timorenses para pessoas leste-timorenses. Nesse tipo de festa são vendidas 

comidas típicas como katupa15 e peixe fresco, além de uma infinidade de artesanatos e 

camisetas. A animação do evento fica por conta de artistas locais como cantores de 

diversos estilos como rap, por exemplo, dançarinos etc., e também de grupos de dansa 

tradisional como a Fundasaun Kultural Le-Ziaval.  

                                                           

15 Prato típico Leste-timorense feito de arroz e leite de coco. 
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Os púbicos que assistem aos grupos de dança de Díli podem variar bastante a 

depender do tipo de evento: inaugurações de lugares religiosos, celebrações matrimoniais, 

conferências em hotéis, órgãos do Governo etc. Os integrantes dos grupos de dança sabem 

qual público encontrarão em cada um desses lugares e escolhem os tipos de dança que 

consideram que serão mais bem recebidos em cada um dos espaços. 

A escolha de qual dança será realizada em cada evento é feita de acordo com as 

coreografias que o grupo está ensaiando no momento e também de acordo com as 

coreografias que os integrantes disponíveis do grupo possuem maior segurança na 

realização dos movimentos. Em alguns casos, os integrantes antigos da Fundasaun 

Kultural Le-Ziaval, por exemplo, performam coreografias específicas enquanto os mais 

novos apresentavam outras danças, uma vez que os novatos não possuem tanto repertório 

em relação aos movimentos e danças. A depender do evento, são apresentadas mais de uma 

dança.  

A escolha dos dançarinos também não é aleatória. São escolhidos para cada 

coreografia os dançarinos que demonstram maior segurança nos movimentos que ela 

demanda. As escolhas são realizadas durante os treinus pelos coordenadores.  

 

3.1 SOBRE DEPOIS DAS APRESENTAÇÕES 
 

Antes de todas as apresentações, tanto a Fundasaun Kultural Le-Ziaval quanto o 

Arts & Culture Timor Furak se reúnem em seus locais de treinu para se arrumarem. 

Colocam o tais, os atributos, maquiam-se e arrumam o cabelo. A Fundasaun Kultural Le-

Ziaval, geralmente, contrata um serviço de frete para levar e trazer os dançarinos das 

apresentações. O grupo Arts & Culture Timor Furak possui carro próprio.  

  No final de cada apresentação, o mesmo processo é seguido. Os integrantes do 

grupo precisam dobrar e guardar o tais em seu local de origem, assim como os atributos. 

Algumas vezes fazem uma pequena reunião para discutir coisas que aconteceram durante 

sua apresentação e depois voltam para suas casas, pois a grande maioria das apresentações 

são realizadas na parte da noite. Quando a apresentação termina cedo, permanecem 

ensaiando até o horário usual de retornarem para suas casas.   

As apresentações em que acompanhei a Fundasaun Kultural Le-Ziaval, 

principalmente em órgãos do Governo e em Igrejas, foram finalizadas com comida e 

comemoração. Dessa forma, o ato de se comer todos juntos após dançarem também era 

corriqueiro nesses dias.  
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4 COMPOSIÇÃO DOS(AS) DANÇARINOS(AS) NO PALCO 
 

As danças que mais vi serem performadas, e também aquelas que mais me foram 

ensinadas em campo, foram o cele cuku tuan16 e cele cuku foun17.  Essas são as danças que 

todos os novos integrantes, adultos ou crianças, aprendem assim que chegam no grupo. 

Tais danças são realizadas em quase todas as apresentações em que a Fundação Kultural 

Le-Ziaval performa. Por ela ter duas versões, sendo uma a variação de ritmo da outra, 

geralmente são dançadas uma seguida da outra – primeiro o tuan e depois o foun.  

Cele Cuku é uma dança originária do município Lospalos que, na língua local 

Fataluku, pode ser traduzido por behu batar ou retirar as sementes da espiga do milho, 

debulhar o milho. Por ser a Fundasaun Kultural Le-Ziaval um grupo com nome de origem 

de Lospalos, minha hipótese é de que a dança Cele Cuku também tenha sido trazida pelas 

mesmas pessoas que nomearam o grupo. O Timor Furak também possui uma coreografia 

para o Cele Cuku, mas esta é bem diferente da performada pela Fundasaun Kultural Le-

Ziaval. 

A dança Manu Abe e a Palikatre também são muito performadas pela Fundasaun 

Kultural Le-Ziaval, mas não em todas as apresentações. Abaixo coloco um quadro com a 

média da quantidade de pessoas existentes em cada dança para que o(a) leitor(a) vislumbre 

melhor a composição de cada uma dessas danças no palco.  

 

Nome da dança Quantidade de pessoas no palco 

Cele Cuku (tuan e foun) Mulher feto: 10 

Homem mane: 2 

Manu Abe Mulher feto: 6 

Homem mane: 4 

Palikatre Mulher feto: 6 

Homem mane: 6 

 

 

A quantidade de pessoas pode variar conforme o tamanho do local da apresentação. 

Os cele cuku’s, por exemplo, podem ser executados com quatro homens e oito mulheres, 

assim como a Manu Abe pode ser performada por oito mulheres e dois homens. Os 

                                                           

16 Cele Cuku antigo. 
17 Cele Cuku novo. 
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números propostos pela tabela são as quantidades de pessoas mais usuais.  Além disso, as 

dançarinas também são organizadas no palco por altura; ora estão da mais baixa para a 

mais alta na dança Manu Abe, por exemplo, ora estão organizadas da mais alta para a mais 

baixa, como nos Cele Cuku Tuan e Foun.    

A seguir, proponho um diagrama que expõe as posições dos(as) dançarinos(as) no 

palco durante a dança Cele Cuku Tuan, sendo os desenhos de cor vermelha representantes 

das mulheres e os de cor amarela, dos homens.  

 

 Formação Inicial: as mulheres em fila horizontal. Cinco ficam com os corpos 

virados para o lado direito e cinco para o lado esquerdo. Os homens ficam de frente para o 

público.  

 

 

 Segunda formação: as mulheres fazem duas filas de tamanhos iguais enquanto cada 

homem se coloca nas extremidades do lado direito e esquerdo. Todos estão com os corpos 

virados para o público. 

 

 Terceira formação: as mulheres fazem uma fila vertical com todas voltadas para o 

público. Os homens continuam acompanhando-as do lado direito e esquerdo.  
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Após a terceira formação, as dançarinas saem do palco, começando pela pessoa que 

está mais perto do público até chegar na que está no final da fila. O movimento de dança 

realizado quando estão em fila é chamado samea, ou cobra, em português. 

No caso do Cele Cuku Foun, além da variação de ritmo, varia-se também a 

formação número três e se adiciona uma formação ao final. Dessa forma, os diagramas a 

seguir representarão somente a terceira e quarta formação, visto que as duas primeiras são 

iguais ao Cele Cuku Tuan. 

 Terceira formação: as mulheres fazem dois círculos com o mesmo número de 

pessoas em cada um deles. Se o número de dançarinas for menor que dez, apenas um 

círculo é formado. Após o círculo, retornam para a segunda formação.  

 

 

 
 Formação Final: as mulheres fazem uma fila horizontal na parte da frente do palco 

com todas com os corpos voltadas para o público. A saída é feita pelas laterais. As cinco 

dançarinas que estão do lado direito saem pelo lado direito e as cinco dançarinas que estão 

do lado esquerdo saem pelo lado esquerdo. Os homens seguem a mesma lógica.  
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5 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO CAPÍTULO 2 

 
Este capítulo tomou como foco principal a apresentação dos dois grupos de dança 

de Díli com os quais eu tive contato durante os quase cinco meses de campo. Dediquei 

maior número de páginas à Fundasaun Kultural Le-Ziaval pois foi com eles que obtive 

maior aproximação e, consequentemente, posso falar com uma maior propriedade. Minha 

abertura com o grupo Timor Furak foi reduzida, dessa forma, os dados que coloco aqui 

sobre a descrição de seu espaço de treinu foram os que me foram permitidos obter pelos 

coordenadores do grupo, uma vez que foi escasso o número de vezes que me foi autorizado 

acompanhá-los.  

A dansa tradisional ganha configurações contemporâneas quando é feita na capital, 

principalmente para apreciação de pessoas estrangeiras. Podemos ver manifestações disso 

quando, em danças em noites culturais em que o público é majoritariamente leste-

timorense, a preocupação com a beleza dos trajes e com o número de integrantes e danças 

que serão realizadas são tratadas de forma diversa de apresentações encomendadas pelo 

Governo ou por importantes hotéis da cidade, por exemplo.  

O cele cuku foun é um dos reflexos práticos da necessidade que o grupo de dança 

sentiu, talvez a partir de experiências em palcos internacionais, de incrementar uma dança 

que já existia com movimentos considerados mais ágeis e rápidos para que o público se 

mantivesse entretido, visto que a repetição de movimentos e ritmos de forma contínua 

contida na dança realizada nas montanhas do interior do país, principalmente em 

momentos rituais, são argumentos utilizados para justificar tal modificação.  

Como descrito anteriormente a respeito das categorias analíticas propostas por Gell 

(1998), a relação do destinatário que, nesse caso são as pessoas estrangeiras que assistem 

às danças, influencia os artistas na escolha de quais movimentos serão performados e de 

como eles serão apresentados, levando questões de ritmo e velocidade em consideração. A 

análise de Gell nos ajuda a entender o emprego do uso da criatividade realizada pelos 

grupos de dança de Díli, sendo a dansa tradisional fruto material, ou o protótipo, para 

utilizar os termos de Gell, dessa relação dos grupos de dança da capital de Timor-Leste 

com seu público.  

Essa espécie de “invenção” ou construção da dansa tradisional leste-timorense feita 

pelos grupos de dança de Díli é algo que caminha juntamente com o turismo local e a 

presença de pessoas estrangeiras em geral, uma vez que o uso da criatividade para a 

modificação das danças, ou até mesmo o uso da maquiagem pelas mulheres, começou a ser 
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feita quando se vislumbrou a possibilidade de a dança ser vista por pessoas estrangeiras 

que, segundo a percepção de alguns dos coordenadores desses grupos, interessam-se mais 

pela dança inventada do que pelas dança costumeira, considerada “monótona”, vinda das 

montanhas do interior do país.  
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CAPÍTULO 3 – IDENTIDADE DE DENTRO PARA FORA E DE DENTRO PARA DENTRO 
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INTRODUÇÃO 

Um dos principais motivos dados à existência dos grupos de dança de Díli são os 

seus discursos de promoção da kultura leste-timorense que utilizam a dança e a música 

como instrumentos. Os integrantes destes grupos acreditam que, por meio da dança, seja 

possível mostrar ao mundo que sua kultura é importante e digna de ser conhecida por todas 

as nações.   

Desde a colonização portuguesa, o Estado leste-timorense se apresenta como o 

principal investidor e mediador do campo artístico de Timor-Leste com o restante do 

mundo, fazendo possível com que grupos de dansa tradisional como a Fundasaun 

Kultural Le-Ziaval e também o Arts & Culture Association Timor Furak¸ por exemplo, 

apresentem-se em diversos países da Ásia, Europa e Oceania, objetivando a promoção de 

sua kultura e a reafirmação de sua identidade.  

Várias são as facetas existentes dentro da kultura leste-timorense, contudo, nem 

todas são escolhidas para serem promovidas como orgulho identitário pelos integrantes dos 

grupos de dansa tradisional. Os aspectos que mais ganham destaque de promoção e 

incentivo são a dança e a música locais.  A dança é utilizada como instrumento de 

empoderamento da kultura e de reafirmação da identidade diante das outras nações. Um 

exemplo disso é a dança bidu, caracterizada por uma de minhas interlocutoras como uma 

dança para marcar território, dançada sempre em roda a fim de mostrar aos que assistem 

que aqueles que ali dançam são leste-timorenses.  

Assim como a dansa tradisional de Díli é uma contínua construção, os grupos de 

dança da Capital se tornam espaços de produção e de construção das subjetividades de seus 

integrantes que, por resposta à história de colonização e ocupação indonésia, buscam criar 

identidades de pertencimento, primeiro ao seu país e depois ao seu grupo de dança em 

relação a outros existentes na cidade.   
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1 IDENTIDADE DE DENTRO PARA FORA 

Estudos já mostraram como as formas de objetificação da kultura vêm sendo 

utilizadas para a construção nacional em Timor-Leste em paralelo com o crescimento 

econômico (FERREIRA; SILVA, 2016). A chamada dansa tradisional transformada em 

arte, por assim dizer, é um plano que vem sendo empregado desde a colonização 

portuguesa, mas também durante a ocupação indonésia, época em que grupos de práticas 

tradicionais se formaram objetivando sua reafirmação enquanto povo leste-timorense.  

A dansa tradisional leste-timorense vem sendo utilizada como instrumento de 

reconhecimento da soberania de Timor-Leste. Assim como no período colonial, o Estado 

atualmente se apresenta como o principal investidor e mediador do campo artístico leste-

timorense com o restante do mundo. Prova disso são as viagens internacionais que grupos 

como a Fundasaun Kultural Le-Ziaval e o Timor Furak fizeram a diversos países para 

apresentarem sua dança, financiadas pelo governo local.18 

Entre os anos de 1975 e 1980, com a ocupação indonésia, a mobilização da kultura 

com música e tambores rítmicos foi uma das estratégias usadas como movimento de 

resistência à ocupação e de reafirmação da identidade leste-timorense frente às imposições 

estrangeiras. Um de meus principais interlocutores e dançarino antigo de um dos grupos de 

dança relembrou-me de que uma das principais preocupações que os integrantes de seu 

grupo tinha, quando jovem, era a de realizar danças, de fato, leste-timorenses para que o 

restante do mundo soubesse que Timor-Leste possuía sua kultura própria, e não era 

somente um híbrido da atuação de vários países.  

O que chamo aqui de identidade de dentro para fora se refere à identidade leste-

timorense em referência às outras nações, no sentido de que uma das mais importantes 

preocupações e motivações atuais dos participantes dos grupos de dansa tradisional é se 

reafirmar como tal diante dos outros países por meio dessa narrativa. O apoio financeiro do 

Estado, nesse caso, torna-se imprescindível para que o objetivo de atravessar as fronteiras 

nacionais se torne possível. 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 
identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode 
levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura 
local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e 

                                                           

18 Outros grupos de dansa tradisional de Díli como o grupo Kayrala, por exemplo, também já receberam 
apoio financeiro do governo leste-timorense para se apresentarem em festivais internacionais. 
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reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de 
novas posições de identidade (WOODWARD, 1997, p. 21). 

Com o avanço dos estudos culturais e da gênese do conceito de identidade, as 

reflexões sobre a ideia de que existam identidades fixas não se sustentaram. Por mais que o 

conceito de identidade esteja relacionado a “pessoas que se parecem”, “sentem a mesma 

coisa” ou “chamam a si mesmas pelo nome”, estes são “referenciais insuficientes, que não 

satisfazem aos pressupostos necessários à compreensão adequada do fenômeno da 

identidade” (DIAS, 2011, p. 165).  

Segundo Hall (1993), identidade deve ser vista sempre a partir da perspectiva do 

outro, uma vez que, segundo seu pensamento, as identidades só podem ser reconhecidas 

em seu conteúdo a partir da relação com o outro.  Woodward (2013), em certa 

concordância, diz que a identidade é resultado de construções simbólicas e sociais, sendo 

estas um conjunto de diferenças possuidoras de variadas importâncias.  

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação 
da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação 
quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto 
da diferença: a identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas 
formas de diferença – a simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em 
parte, por meio de sistemas classificatórios. Um sistema classificatório aplica um 
princípio de diferença a uma população de uma forma tal que seja capaz de 
dividi-la (e a todas as suas características) em ao menos dois grupos opostos – 
nós/eles (por exemplo, servos e croatas); eu/outro (WOODWARD, 2013, p. 14).
  

Identidade é uma categoria construída nas relações sociais. Inicialmente estudada 

por Marcel Mauss (2003) por meio da esfera de noção de pessoa, o estudo sai da 

organização social e transfere o foco para a noção de indivíduo enquanto sujeito, fazendo 

surgir, assim, o fenômeno da personalidade. Esse movimento de análise proposto por 

Lopes (2002) é importante, pois por meio dele é possível atravessar diversos campos do 

entendimento por meio da categoria ‘identidade’, uma vez que essa passagem da noção de 

pessoa para indivíduo e sujeito em si diz respeito à transformação da sociedade em virtude 

da modernidade e do capitalismo.  

Assim como a construção das identidades, a construção de nação e de 

nacionalidade também é uma questão que se mostra importante no contexto sociológico de 

Díli. Como sugere Anderson (2008), nacionalidade e nacionalismos são nada mais que 

produtos culturais que devem ser compreendidos a partir de suas origens históricas. 

Definindo nação como uma comunidade política imaginada, o autor parte da consideração 

de que se deve levar em conta as transformações históricas que as nações obtiveram ao 
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longo do tempo para compreender o que está implicado em seus comportamentos atuais 

diante das pessoas da sua comunidade e fora dela.  

Desde a época da colonização portuguesa, diversos instrumentos foram utilizados 

pelo povo leste-timorense a fim de alcançar sua autodeterminação. Veículos midiáticos, 

por exemplo, como jornais locais foram importantes responsáveis por levar demandas e 

pensamentos políticos críticos à colonização portuguesa para outros lugares (Gonçalves, 

2016). Além disso, também foi expressiva e decisiva a participação de movimentos sociais 

e ONGs na construção da identidade e autoafirmação leste-timorense.  

De forma semelhante aconteceu também durante e após a época de invasão 

indonésia. Dessa vez, a arte de rua se mostrou importante instrumento de expressão. 

Gonçalves (2016) mostrou em seu estudo como os grafittis pintados nas paredes da Capital 

gritavam palavras de frustração contra a violência dos líderes políticos da época, 

analisando os grafittis, cartazes, murais e pôsteres de rua de Díli como espaços coletivos de 

liberdade de expressão nos primeiros tempos após a independência do país.  

As línguas utilizadas (Inglês, Português e Indonésio) nos cartazes dos protestos 
políticos destinavam-se a audiências diferentes, consoante se destinavam a 
chamar a atenção da comunidade internacional para as violações de direitos 
humanos cometidas contra o povo timorense ou a afirmar a vontade de 
independência junto das autoridades e população indonésia. As línguas 
portuguesa e inglesa eram, por isso, privilegiadas nas manifestações em Timor-
Leste, o que demonstra a intenção dos manifestantes em comunicar com o 
exterior e denunciar a gravidade da situação no país (GONÇALVES, 2016, p. 
484). 

Somadas a tais expressões de resistência, inspirações em grandes líderes como Che 

Guevara e em pedagogias da libertação como as de Paulo Freire também foram utilizadas 

no projeto de independência timorense que demostram “o carácter inacabado das lutas 

pelos direitos iniciadas durante a resistência, bem como a ambição de construir 

possibilidades sociais alternativas” (GONÇALVES, 2016, p. 491). 

A diversidade étnica, religiosa ou política, as correntes artísticas, científicas ou 
filosóficas, não deixaram de se influenciar e enriquecer mutuamente ao longo 
dos períodos da luta pela independência. Deste modo, a pluralidade deve ser 
entendida como uma riqueza comum de que hoje se pode reclamar Timor-Leste 
como estado livre soberano. Com efeito, por mais diferentes que sejam, os povos 
timorenses partilham uma história que os situa dentro do seu próprio território e 
no mundo, afirmando-se como portadores das suas próprias idiossincrasias (o 
que faz deles um povo diferente) mas consciente de que, enquanto parte da 
Humanidade “somos todos os mesmos”, isto é, humanos (PAULINO, 2014, p. 
142). 

Como outro importante exemplo da construção da identidade timorense temos a 

presença da igreja católica, que avançou na ilha em conjunto com a colonização 
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portuguesa. Como analisou Fidalgo Castro (2012), os convertidos católicos no país se 

mostraram mais numerosamente durante a invasão indonésia em virtude da Pancasila, lei 

que obrigava os cidadãos a se converterem a uma das cinco religiões reconhecidas pelo 

Estado indonésio: islamismo, budismo, hinduísmo, protestantismo e cristianismo. Dessa 

forma, “Timor era um Estado católico por ocasião da invasão indonésia” (PAULINO, 

2014, p. 147). Além disso, o fato de a igreja católica ter sido a única instituição a ajudar a 

Resistência Timorense em sua autodeterminação identitária e na luta pela independência 

enquanto nação fez com que o povo ficasse mais próximo a ela.  

Ainda que o povo leste-timorense tenha incorporado o catolicismo em sua gama de 

crenças, é importante salientar que ele não se caracteriza como uma hibridização ou 

sincretismo entre ela e a religião tradicional de Timor-Leste19, mas sim como uma 

coexistência entre os dois sistemas de crenças.  

Silva (2007) analisou como o discurso católico fez parte da construção da 

identidade nacional quando, em 2004, foi aprovada uma lei que tornava o ensino religioso 

uma disciplina optativa no país. A reação da igreja católica foi negativa, desencadeando 

diversos protestos a fim de pressionar o governo, que, após alguns dias, voltou atrás em sua 

decisão e reconheceu a importância do catolicismo para o povo timorense.  

Se o resultado da queda-de-braço entre a Igreja católica e o poder executivo já é 
em si indicativo da força que essa instituição religiosa detém no país, a ponto de 
ser reconhecida pelo Estado como fonte fundamental da identidade nacional, os 
discursos enunciados pelos diversos atores envolvidos no conflito – e as posições 
tomadas por eles ao longo da crise – revelam ainda as principais fontes de tensão 
e ressentimento e os projetos em disputa entre diferentes grupos sociais nesses 
primeiros anos de existência da República Democrática de Timor-Leste (SILVA, 
2007, p. 219, grifo nosso). 

Pelo lado do protestantismo, a identidade também é, de alguma forma, importante 

para seus praticantes. Durante minha última noite na ilha de Ataúro, perguntei ao sr. 

Estevão, anfitrião da casa em que eu estava hospedada, que é protestante, se em Ataúro se 

praticava a dança costumeira/tradicional, citando Bidu e Tebedai como exemplo de danças 

tradicionais timorenses que eu havia conhecido. Estevão explicou-me, que em Beloi, sua 

aldeia, la bele dansa20, mas acrescentou que, se for para representar sua nação, Maromak21 

                                                           

19 Compartilho da análise feita por Fidalgo Castro (2012) que considera a religião tradicional leste-timorense 
como um sistema de formas de estar no mundo localmente definida como uma esfera de crenças e práticas da 
kultura. E, ainda, “importa não esquecer que existem outras formas de religiosidade, com raízes mais antigas, 
partilhadas pelos timorenses, mesmo católicos” (PAULINO, 2014, p. 146).  
20 Não pode dançar. 
21 Palavra equacionada ao Deus Cristão. 
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permite. Explicou-me que, na ordem da hierarquia de sua religião, Maromak está em 

primeiro lugar, estando o Estado logo abaixo dele.   

Segundo o sr. Estevão, se uma pessoa, em situação de guerra, vier a cometer 

assassinato, não se configuraria pecado e nem crime, pois teria sido mandado pelo Estado, 

e este tem o apoio de Maromak para todos os seus atos. Contudo, se o assassinato tiver 

sido cometido de forma individual, sem a determinação de ninguém da ordem alta da 

hierarquia, o ato seria considerado um crime passível de todas as consequências, tanto pelo 

Estado quanto por Maromak. Da mesma maneira ocorreria com a dança: dançar para 

representar/apresentar sua nação por delegação do Estado é permitido, mas ao contrário 

não o é, segundo as leis do protestantismo ali praticado. 

O protestantismo praticado por Estevão em sua aldeia revela um caráter 

relativamente semelhante aos grupos de dansa tradisional de Díli. Na Capital há incentivo 

para que os grupos saiam e dancem para representar o país em outras nações, já no caso do 

protestantismo o Estado é colocado dentro da hierarquia, o que dá sentido às práticas 

realizadas por ele, seja incluindo a dança ou outras práticas de reafirmação identitária.  

As identidades estão sempre em processo de formação, não são inalteradas, e 

também são relacionais, de forma que dependem de algo de fora dela para que sua 

existência seja factível. Como foi possível observar nos exemplos, a construção da 

identidade leste-timorense passou por diversos momentos e variadas violências que a 

fizeram chegar em seu momento atual, assim como sua noção de nação e nacionalismo. 

Dessa forma, ela deve ser entendida como uma articulação entre comunicações de diversos 

povos e variadas interlocuções e que está em um processo de constante modificação.  

Articulando as práticas discursivas com o comportamento, os integrantes dos 

grupos de dansa tradisional de Díli vão construindo suas identidades, mas não deixando de 

fora as significativas intervenções recebidas durante sua história, sejam elas dos 

colonizadores portugueses, dos ocupantes indonésios ou de suas influências individuais 

mais recentes enquanto moradores de Díli.  
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2 HUSI KULTURA ITA HATENE ITA NIA IDENTIDADE22 

 

De outro lado, os artistas dão sentido à mobilização do que chamam de tradição 
em suas obras como meio de divulgar a identidade timorense. [...] os artistas do 
movimento kultura afirmam que ser timorense está estritamente ligado ao 
vínculo, conhecimento e respeito à tradição. Maria Madeira, integrante do 
movimento kultura e uma das artistas plásticas leste-timorense de maior 
expressão nacional e internacional, agrega outras racionalidades à mobilização 
de fragmentos da tradição em suas obras: ela o faz com o objetivo de conhecer 
melhor suas próprias origens (SILVA; SOUZA, 2015, p. 237). 

 

Durante as apresentações dos novos integrantes da Fundasaun Kultural Le-Ziaval, 

os coordenadores perguntavam aos noviços o motivo de estes quererem estarem ali, ao 

que, na grande maioria das vezes, respondiam que sua maior intenção era aprender mais 

sobre sua própria kultura. Da mesma forma acontecia no Timor Furak com as meninas 

com as quais conversei. Para elas, estar ali era importante, pois consideravam sua kultura 

muito relevante para si e, por isso, também queriam levá-la para as pessoas que ainda não a 

conheciam.  

No mesmo dia da conversa das motivações para serem integrantes do Timor Furak, 

uma das coordenadoras relembrou uma história que ocorreu em sua última viagem para a 

Itália quando, na imigração, o agente não sabia de onde era seu passaporte, pois nunca 

havia escutado falar sobre a República Democrática de Timor-Leste e, antes de liberar seu 

acesso, teve de procurar no mapa a localização do país para se certificar. Depois desse 

episódio, a motivação da coordenadora de mostrar sua kultura para todas as pessoas se 

tornou ainda maior.  

Considero que tais motivações de apresentação da kultura leste-timorense a outras 

nações seja tão expressiva por estarmos falando de jovens nascidos e residentes da Capital, 

ou seja, pessoas que estão a todo instante na presença de estrangeiros que, na maioria das 

vezes, estão interessados em suas apresentações de dança ou são resultado de 

empreendimentos realizados quando o Estado promove eventos de dança no país 

destinados a turistas e estrangeiros.  

A emergência de reconhecimento como leste-timorense pelos grupos de dança de 

Díli mostra, como já analisou Silva e Simião (2012) que os discursos sobre cultura na 

Capital acabam por possuir uma articulação identitária em termos geográficos e não 

                                                           

22 Por meio da sua kultura você aprende a sua identidade. 
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étnicos. Os autores sugerem que o Estado leste-timorense vem demonstrando interesse por 

práticas culturais que podem ser transformadas em atrativos estéticos, como é o caso dos 

grupos de dança aqui analisados.  

Ademais, os slogans de cada um dos grupos eram falas muito presentes durante o 

campo. Tanto nos discursos dos coordenadores durante a reunião ao final de cada ensaio 

quanto nas redes sociais dos integrantes dos grupos quando postavam fotos vestidos com 

os trajes tradicionais, a frase “Husi kultura ita hatene ita nia identidade” sempre estava lá. 

E, de fato, os aprendizados de disciplina, hierarquia, dança e religião que os integrantes da 

Fundasaun Kultura Le-Ziaval aprendem durante seu tempo de convivência são capazes de 

construir identidades fortes e importantes a ponto de se considerarem entre si, como muitos 

diziam, uma segunda família.   

Já no grupo Timor Furak, a valorização do orgulho que sentem em serem e 

representarem o povo leste-timorense em sua dança é expressa em um slogan em inglês: 

Culture is our Pride, is Our identity23. O caráter mais internacional, digamos, que este 

grupo evoca está presente na escolha do uso do idioma com o qual se comunicam com as 

outras pessoas a fim de que público preferível seja atingido que, nesse caso, é o 

estrangeiro.  

É interessante notar que a escolha do tétum como língua preferível para comunicar 

seu slogan pela Fundasaun Kultura Le-Ziaval, diferente do Timor Furak, é capaz de 

revelar intenções importantes sobre para quais pessoas eles estão falando e sobre quais 

tipos de identidade e nacionalismos estão evocando.  

Nesse contexto, apenas a faceta da dança e da música são caracterizadas como um 

aspecto da kultura leste-timorense merecedor de ser promovido pelos grupos de dança de 

Díli. Outros aspectos da kultura como o barlake24, por exemplo, era sempre citado em 

campo como uma parte ruim da kultura, principalmente pelos homens, pois o 

consideravam um ritual muito caro e que, por essa razão, prefeririam se casar com 

estrangeiras para não terem que prestar as obrigações que este ritual impõe.  

Como já analisou Oliveira (2013), a dança utilizada para a demonstração da kultura 

leste-timorense no tempo colonial se tornou uma das principais características da 

apreensão do turismo étnico no país. “Meninas leste-timorense com seus trajes típicos 
                                                           

23 A cultura é o nosso orgulho, é a nossa identidade.  
24 Trocas matrimoniais.  
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recepcionavam amavelmente os turistas; havia exaltação pela harmonia da diversidade 

étnica que viviam no país” (OLIVEIRA, 2013, p. 8).  

 

2.1 ITA DANSA IHA NEE!25 
 

Além de Díli, também fiz campo durante alguns dias em Covalima, município mais 

ao sul da ilha. Sua capital, Suai, fica a 138 km de Díli. Visitei duas aldeias: Fatisin e 

Holbelis, que ficam no território atribuído ao antigo reino de Kamanasa. Inicialmente, 

conversando com algumas pessoas sobre o meu interesse de pesquisa, fui fortemente 

motivada pela maioria das pessoas a voltar em meados de março à aldeia, época em que se 

realizaria o ritual da colheita do milho. Este ritual possui duração de três dias e três noites e 

conta com bastante dança durante todo o tempo.  

Em Díli, Suai, juntamente com Lospalos eram sempre exemplos de municípios 

citados para representar lugares em Timor-Leste onde faziam o que se considerava uma 

boa dança, e essa foi minha motivação para visitar o local, além de também me possibilitar 

fazer um exercício de comparação com os grupos de dança de Díli que vinha 

acompanhando.  

Em Kamanasa existem grupos de dança em cada aldeia. Os integrantes desses 

grupos, que são moradores das aldeias, à princípio não se juntam com outros grupos para 

dançar em momentos rituais, afinal, cada aldeia possui suas próprias intenções durante suas 

ocasiões rituais. A integração somente ocorre em cerimônias oficiais do Governo. A 

Senhora Nona, responsável por ensinar as crianças a dançarem em sua aldeia, disse-me que 

a última vez em que dançaram juntos foi no momento da inauguração da nova estrada, que 

liga Covalima a Díli, em que estavam presentes importantes autoridades do Governo. A 

dança foi realizada para recepcionar tais pessoas.  

De forma muito semelhante ocorre com os grupos de dança de Díli. Os grupos 

somente fazem parceria entre si em ocasiões de apresentações internacionais financiadas 

pelo Governo ou algum outro patrocinador. Do contrário, a identidade de cada grupo é 

colocada em primeiro lugar por seus integrantes, não sendo possível a permanência de um 

mesmo dançarino em grupos diferentes.  

A divisão dos grupos é bem marcada. Determinados tipos de dança só podem ser 

dançados por determinados grupos, por exemplo. Certos tipos de danças são, inclusive, 
                                                           

25 Você dança aqui! 
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identificáveis por aqueles que as performam. Em um dia de minhas visitas ao Timor Furak, 

comentei que havia gostado bastante da dança Manu Abe, ao que eles me responderam que 

essa era a dança do Le-Ziaval. Ou seja, cada grupo performa somente a “sua” dansa 

tradisional, salvo os casos mencionados anteriormente. 

As danças realizadas nos Postos administrativos do país também são facilmente 

identificáveis pelos leste-timorenses pela sua origem. A dança chamada Lensu Mutin, por 

exemplo, é de Covalima e, por isso, este município é referência neste tipo de dança tanto 

na coreografia quanto no tipo de tais utilizado, uma vez que cada município possui 

também seu próprio tipo de tecido tais e babado’ok utilizado nesses momentos. Outros 

municípios também possuem danças próprias como Oecussi, Ataúro, Ermera, Baucau, 

Manatutu, Ainaro e Lospalos.  
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3 IDENTIDADE DE DENTRO PARA DENTRO 
 

Comoditização não necessariamente destrói o significado dos fenômenos 
culturais, nem para os locais, nem para os turistas, embora possa acontecer em 
certas condições. Produtos orientados ao turista frequentemente adquirem novos 
significados para os locais. Tornam um marco diacrítico de sua identidade étnica 
e cultural, um veículo de representação deles mesmos diante de um público 
externo. Contudo, velhos significados não necessariamente desaparecem, mas 
podem permanecer salientes, em um diferente nível, para um público interno, 
apesar da comoditização (OLIVEIRA, 2013, p. 15). 

 

Assim como acontece com a identidade em termos analíticos gerais, a 

identidade dos grupos de dansa tradisional de Díli também foi e está sendo construída 

em conjunto com a construção nacional. Com os acontecimentos de colonização 

portuguesa e a invasão indonésia, várias características culturais desses países foram 

incorporadas dentro de Timor-Leste. O bahasa indonésia, por exemplo, ainda é 

utilizado como língua de trabalho até os dias atuais juntamente com o inglês, reflexo da 

proibição que a língua portuguesa teve durante os anos de invasão. Danças como a Tari 

Perang, vinda da Indonésia, ou a Palikatri, originária da Europa foram incorporadas 

pelos grupos de dança de Díli e, atualmente, são evocadas pelos integrantes dos grupos 

como dansa tradisional leste-timorense.  

Assim como as identidades, as tradições também estão sempre em processo de 

construção e reconstrução. O uso de maquiagem e cinta pelas mulheres é considerado, 

pelos integrantes dos grupos de dança, como práticas tradicionais, mesmo que 

motivadas pelo turismo que se alinha à estética esperada por aqueles que assistirão à 

performance no palco. Contudo, é um campo de conflitos, pois é possível observar 

discursos diferentes em relação a esse mesmo fenômeno na Capital.  

Críticas aos grupos de dansa tradisional feitas por pessoas de fora deles são 

motivadas, principalmente, pelo distanciamento estético que estas pessoas consideram 

que as práticas de dança de Díli possuem em referência aos que existem nas montanhas 

do interior do país.  

Assim, tanto as identidades quanto as ditas tradições são campos de disputa por 

pessoas que vivem a mesma realidade em Timor-Leste e, mais especificamente, em 

Díli. Existe na capital uma persistente negociação sobre qual parte da “cultura” se deve 

promover ou condenar. (Silva e Simião, 2012) 
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Além da identidade de dentro para fora, caracterizada anteriormente como 

aquela que se refere aos que estão fora das margens do território leste-timorense, a 

identidade de dentro para dentro faz referência ao próprio povo de Timor-Leste. Assim 

como apontado por Paulino (2014), existem várias identidades culturais em Timor-

Leste que partilham do mesmo legado deixado por seus ancestrais.  

No caso dos grupos de dansa tradisional de Díli, mais especificamente, a 

identidade também se constrói na relação de um grupo com o outro. Cada grupo de 

dança nomeia sua performance de dansa tradisional pois, assim como as várias línguas 

ou os vários tipos de tramas de tecido que são construídos diferentemente em cada 

parte do país, a dança também possui variações dentro da sua tradicionalidade, seja 

pelos grupos de dança de Díli, seja pelas diversas aldeias existentes nos municípios do 

país.  

Dessa forma, além de promover a identidade em relação às pessoas 

estrangeiras, ou seja, de dentro para fora, os grupos de dansa tradisional de Díli 

buscam promover sua identidade também diante dos outros grupos de dança da capital, 

disputando quem possui maiores elementos considerados tradicionais e, portanto, são 

mais legítimos. 
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4 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO CAPÍTULO 3 

 

Como foi analisado no segundo capítulo desta monografia, o uso da criatividade 

como ferramenta para modificar os movimentos da dança costumeira é uma das 

estratégias utilizadas pelos grupos de dança em Díli para tornar a dansa tradisional 

mais atrativa a determinados tipos de público, principalmente o estrangeiro, contudo, 

ainda assim, para aqueles que a performam em Díli, esta nova construção e 

performance da dança não faz com que a mesma perca sua “tradicionalidade”, 

tampouco sua intenção inicial que é a de promoção da kultura leste-timorense. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As antropologias da arte e da dança podem ser campos de análise muito valorosos 

para a discussão de vários outros aspectos da vida humana como a economia, a política e a 

religião. Minha intenção com o primeiro capítulo não foi a de esgotar este tema tão vasto e 

importante, mas de apresentar as possibilidades que estes campos da antropologia, ainda 

pouco explorados, podem oferecer para análises de sociedades como Timor-Leste. 

 As novas teorias da arte como a de Alfred Gell (1998), que trata das relações 

sociais que acontecem em torno dos objetos sociais, é potente para tratar da criação da 

dansa tradisional em Díli, pois, por meio do incremento da criatividade de novos ritmos e 

movimentos, cria-se um novo contexto social para um mesmo fenômeno que é a dança. 

Cria-se também um campo de disputa sobre quais são as definições de tradicionalidade 

feitas pelas pessoas que estão dentro e fora dos grupos de dança de Díli e de como elas se 

modificam ao longo do tempo.  

Assim como analisou Silva e Sousa (2015), a criação do mundo das artes em 

Timor-Leste está diretamente ligado aos processos colonial e pós-colonial de subversão da 

modernidade. Tal criação foi propiciada também pelo aspecto cosmopolita da Capital, que 

foi intensificado no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com a administração 

transitória da ONU em Timor-Leste. (BELO, 2014) 

Assim como Blacking (1983) sugeriu sobre as novas análises que deveriam ser 

feitas pela antropologia da dança, uma de minhas principais intenções foi a de apresentar 

quem são os que dançam a dansa tradisional, quem são os que as assistem e o motivo pelo 

qual os integrantes dos grupos de dança de Díli dançam. Muito incentivados pelo turismo 

étnico (OLIVEIRA, 2013) e pela presença de pessoas estrangeiras ou malae, os grupos de 

dança de Díli, com o apoio do Estado, criam a dansa tradisional, principalmente para o 

consumo estrangeiro. Segundo os grupos de dança de Díli, esse tipo de público possui 

preferência por ritmos mais rápidos e dinâmicos fazendo com que os coordenadores de tais 

grupos estejam continuamente criando e inventando suas danças. Ainda assim, a 

revindicação de que o pano de fundo do uso de suas criatividades ainda é o tradicional 

vindo das montanhas do interior do país é a narrativa mais presente realizada pelos grupos 

de dança de Díli.  
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Silva (2011) em sua análise aponta que as montanhas são caracterizadas pela noção 

de que são o local dos usos e costumes, em contraponto à Díli que seria o local de 

múltiplas modernidades. Dessa forma as características atribuídas à dança nestes dois 

locais de sociabilidade ganham novas configurações. Enquanto a dança e a música das 

montanhas são caracterizadas, inclusive por algumas pessoas de Timor-Leste, como 

monótonas ou ainda nem reconhecida como música (KING, 1963), na Capital Díli ela se 

torna mais rápida e agitada afim de agradar àqueles que vem de fora das fronteiras de 

Timor-Leste. Pois, a partir da perspectiva dos grupos de dança de Díli, os telespectadores 

estrangeiros se interessariam mais por uma apresentação mais dinâmica em velocidade e 

movimento.  

Da mesma forma acontece com sua vinculação. Ainda que danças como a Cele 

Cuku possuam nas montanhas sua origem, quando dançada e performada em outros 

territórios, sua vinculação passa a ser imediatamente à nação Timor-Leste e não mais 

àquele município específico de onde ela veio. Neste contexto, a intenção também muda, 

muitas vezes passando de ritual onde a música e dança cumprem funções sagradas de 

homenagens aos mortos e registro de sua história e memória, por exemplo, (KING, 1963), 

em Díli ela ganha caráter e função de entretenimento secular.  

Além da relação com o turismo ou com as pessoas que vem de fora de Timor-Leste 

mais especificamente, as danças também são motivadas pelo discurso de reafirmação da 

kultura por meio de tais práticas. Dança e música são os instrumentos utilizados pelos 

grupos de dança de Díli para mostrarem ao restante do mundo que Timor-Leste não é um 

híbrido das relações que o país obteve com outras nações durante sua história, mas que 

também possui seu próprio modo de estar no mundo, mesmo que este possua várias 

influências vindas de fora de seu território. As identidades, assim como as 

tradicionalidades nesse contexto de Díli, estão em constantes transformações.   
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PARTITURAS DE RITMO26 
 

As danças Cele Cuku Tuan e Cele Cuku Foun foram as primeiras danças que as 

crianças e mulheres da Fundasaun Kultural Le-Ziaval me ensinaram e que também são 

ensinadas sempre aos integrantes mais novos. São danças que podem ser realizadas em 

qualquer tipo de apresentação, seja em espaços religiosos ou em festas culturais. Durante 

meu campo, eram principalmente as crianças que a performavam, enquanto as mulheres 

mais velhas dançavam Manu Abe ou Palikatri.  

A diferenciação do Cele Cuku Tuan (antigo) para o Cele Cuku Foun (novo) é 

perceptível, principalmente pelo ritmo mais rápido da segunda dança em comparação com 

a primeira, além dos novos movimentos incrementados, como descrevi anteriormente. 

Algumas pessoas da Fundasaun Kultural Le-Ziaval explicaram-me que o Cele Cuku Foun 

foi uma dança inventada e criada a partir da antiga somente para a apreciação e fruição 

estética no palco, principalmente por turistas estrangeiros.  A nova dança varia, além dos 

movimentos citados, também o ritmo e sua velocidade, sendo mais rápida e, de certa 

forma, mais dinâmica que a antiga. Contudo, não considero haver uma diferença êmica de 

significado entre as duas, senão somente em seus movimentos e intenções pelas quais elas 

foram criadas, uma vez que a dança antiga foi trazida das montanhas do interior do país. 

Mesmo assim, é possível que o Cele Cuku Tuan também já tenha sofrido alterações desde 

sua chegada em Díli. 

 Dessa forma, proponho duas partituras de ritmo das duas danças Cele Cuku Tuan e 

Cele Cuku Foun para que a apreciação do(a) leitor(a) seja, de alguma forma, mais 

palpável.  

 

                                                           

26 Todas as partituras foram construídas por mim a partir de gravações de áudio realizadas em campo. 
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Além do babado’ok tocado pelas mulheres enquanto dançam, um tambor maior e 

com maior volume também é tocado, geralmente, por um homem sentado na parte de trás 

do palco ou em sua lateral. Um gongo também é tocado sempre pela dançarina que está 

mais à frente na fila. Ela, por estar tocando o gongo, é a única que não utiliza o babado’ok 

enquanto dança.   
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