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Arqueologia e Nation Building: Importância do Conhecimento Arqueológico Para a
Identidade Nacional de Timor-Leste
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Introdução
A ilha de Timor atraiu desde sempre o interesse da investigação arqueólogica. A parte que actualmente
corresponde a Timor-Leste, viu os primeiros trabalhos arqueológicos terem lugar nos anos 30 do século
XX. No entanto, as primeiras investigações científicas com carácter sistemático, apenas tiveram lugar
no final dos anos 60 do mesmo século e sobretudo a partir do fim da ocupação indonésia, em 2000.
No passado, Timor-Leste foi alvo de estudo por parte sobretudo de investigadores portugueses,
cujo período colonial durou até 1975. O antigo ‘Timor português’, como era então conhecido, havia
sido colónia desde meados do século XVI. No entanto, apenas durante os cerca de 100 últimos anos do
regime colonial e, especialmente, durante o Estado Novo, a administração portuguesa reforçou a sua
presença e investiu recursos de forma mais sistemática naquela que era a sua colónia mais distante.
Hoje em dia, estão documentados mais de 40.000 anos de história da ocupação humana da ilha
de Timor, representados numa diversidade significativa de sítios arqueológicos, incluindo concheiros,
habitats de ar livre e grutas com ocupação pré-históricos, escarpas e grutas com pinturas rupestres,
antigos povoados fortificados pré-coloniais, para além de vestígios dos períodos coloniais português e
holandês e evidências das ocupações japonesa e indonésia. Esta informação arqueológica é fundamental
para que o novo país cresça conhecedor da sua história, o que por sua vez é imprescindível no processo
de criação de um sentimento de identidade nacional para todos os timorenses.
Primeiras investigações arqueológicas em Timor
Alfred Bühler, que trabalhava para o Museu de Etnografia de Basileia, na Suiça, foi o primeiro a
desenvolver trabalhos arqueológicos em Timor, entre Junho e Julho de 1935 De um total de oito
escavações arqueológicas levadas a cabo em toda a ilha, apenas uma teve lugar no território que hoje
corresponde a Timor-Leste. Infelizmente, ao relatório dessas escavações, publicado por Sarasin
enquanto Bühler estava ainda no campo, faltam informações detalhadas, incluindo informação sobre a
estratigrafia. O único sítio escavado por Bühler no actual território de Timor-Leste foi um pequeno
abrigo sob rocha localizado em Baguia, com cerâmica não decorada e atribuído ao Neolítico (Sarasin
1936).
A Missão Antropológica de Timor
Nos anos 50, Portugal era um país isolado, governado por um regime autoritário e ditatorial,
cientificamente nem sempre a par do que se passava no resto da Europa e do mundo, e lutando para
justificar, num ambiente pós-II Guerra Mundial mais favorável à democracia, a manutenção das suas
colónias. O Estado Novo tinha muito pouco interesse na antropologia ou na arqueologia, excepto em
casos em que pudessem ser utilizadas para sua própria glorificação (Fabião 1996).
Não obstante a neutralidade de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, o desembarque de
tropas holandesas e australianas em Timor levou à posterior invasão da ilha pelo exército japonês. A
ocupação de larga-escala levada a cabo pelo Japão em Timor durou de Fevereiro de 1942 até 1945,
resultando em destruição e morte bastante consideráveis (Gunn 1999). Com o fim da Segunda Guerra
Mundial e o recuperar do controlo político e administrativo da ex-colónia, era tempo para Portugal
reconstruir, tanto a infraestrutura destruída como a parte do orgulho perdido durante a guerra.
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Foi, portanto, neste contexto que foram criadas as antigas missões em Timor e, nomeadamente,
a Missão Antropológica de Timor (MAT). Liderada por António de Almeida, a MAT tinha como
principais objectivos investigar a antropologia física e a pré-história de Timor. A primeira campanha de
trabalhos de campo teve lugar em 1953, e o principal sítio investigado foi o sítio da Lagoa de Laga
(Almeida 1960, 128; Almeida e Zbyszewski 1967). Almeida regressou a Timor em 1957, onde recolheu
novos achados de superfície junto à Lagoa de Laga e em Lautém (Corrêa et al. 1956). Em Baguia,
foram igualmente fotografados alguns instrumentos em pedra polida, utilizados como objectos sagrados
pela comunidade local (Almeida 1960, 128-129).
Em 1962, Cinatti, que formalmente não fazia parte da equipa de Almeida mas que trabalhava
em Timor para a Junta de Investigações do Ultramar (Stilwell 1995, 299), relata a descoberta de três
sítios com pinturas rupestres na zona de Tutuala: as escarpas de Tutuala e de Ili Kerekere e a gruta de
Lene Hara (Cinatti 1963). Cinatti sugeriu que as pinturas de Timor estavam relacionadas com as da
região das Celebes e eram provavelmente datadas de entre 6500 a 2000 BC.
Almeida regressou a Timor uma última vez em Setembro de 1963, e descobriu um outro sítio
de arte rupestre, a escarpa de Sunu Taraleu, igualmente localizado em Tutuala (Almeida 1967). Na
gruta de Lene Hara, Almeida levou a cabo escavações arqueológicas. Não foram descobertos quaisquer
materiais cerâmicos, e a indústria lítica encontrada foi tipologicamente descrita como pré-Neolítica e
provavelmente Mesolítica (Almeida e Zbyszewski 1967, 64).
Ian Glover e a primeira síntese para a pré-história de Timor
Durante o período em que desenvolveu a sua tese de doutoramento na Universidade Nacional da
Austrália, em Camberra, Glover (1972) levou a cabo três campanhas de trabalhos de campo em Timor
e, entre 1966 e 1967, passou cerca de 10 meses a localizar e a escavar sítios arqueológicos (Glover
1972, 1). Até recentemente, o influente trabalho de Glover constituía o único relato detalhado e
abrangente sobre a pré-história de Timor, assente num conjunto de sequências estratigráficas de sítios
arqueológicos por si escavados, na identificação e análise sistemáticas de descobertas e em datações
radiométricas (Glover 1969, 1971, 1972b, 1973, 1977, 1979 e 1986).
Entre as principais questões colocadas por Glover no seu trabalho de investigação, uma estava
relacionada com o povoamento inicial do continente australiano pelo homem anatomicamente moderno
e a possível utilização da ilha de Timor nesse processo, como uma etapa no processo de migração; e
outra com o papel de obstáculo que o mar terá desempenhado no Sudeste Asiático Insular no processo
de dispersão da agricultura, que teria tido origem no Sudeste Asiático Continental (Glover 1972, 1).
Os quatro principais sítios que englobam a sequência cultural proposta por Glover para a préhistória de Timor foram escavados durante a sua última campanha de trabalhos de campo, entre Junho e
Setembro de 1967. Na zona costeira do Planalto de Baucau, Glover escavou as grutas de Bui Ceri Uato
e Lie Siri. As outras duas grutas investigadas por Glover estão localizadas na parte superior do Planalto
de Baucau, junto a Venilale: Uai Bobo 1 e 2.
Com a excepção da introdução de cerâmica e animais domésticos, há aproximadamente 3800 –
3600 cal BP, as sequências culturais em todos estes sítios não sofreram grandes alterações ao longo do
tempo. Glover refere que embora o sistema económico praticado pelas populações que habitaram estes
sítios tenha deixado de ser de caça e recolecção para passar a ser de agricultura e pastorícia, existe
pouca evidência arqueológica para esta mudança nos vários depósitos escavados (Glover 1986, 206).
Glover sugere ainda que a agricultura cerealífera poderá ter sido introduzida conjuntamente com as
primeiras cerâmicas e animais domésticos, mas não foram encontradas evidências que confirmem esta
hipótese (Glover 1986, 202-212 e 229-230).
Os anos de ocupação em Tmor
Em Setembro de 1975, após a retirada de Portugal da sua antiga colónia, o exército indonésio invadiu e
ocupou Timor durante cerca de um quarto de século. Durante esse período, que durou até 1999, não
parece terem sido desenvolvidos quaisquer trabalhos arqueológicos sistemáticos, havendo apenas
referência à descoberta de superfície de uma lápide funerária do século XVI, de uma princesa originária
das Celebes e enterrada em Hera, (Spillett 1990); e à possível existência de dois enterramentos préhistóricos em urnas cerâmicas na aldeia de Dair, perto de Maubara, identificados por responsáveis do
63

antigo Museu da Província de Dili, nos anos 90 (informação pessoal de Virgílio Simith, actualmente
Secretário de Estado da Cultura e à época funcionário desse museu).
Para além disso, sabe-se igualmente que membros do Centro de Arqueologia de Jakarta, na
Indonésia, em conjunto com técnicos do Departamento de Educação e Cultura em Dili, procederam e
recolhas de materiais etnográficos, à restauração de monumentos do período colonial português e ao
levantamento de diversos aspectos da cultura tradicional de Timor (informação pessoal de Virgílio
Simith).
Como se referiu, a ocupação indonésia de Timor durou de Dezembro de 1975 até Agosto de
1999. Durante todos esses anos, pois, o governo indonésio vedou a parte oriental da ilha de Timor à
investigação internacional e a comunidade científica mudou-se para outras partes da Indonésia onde,
desde que não se envolvesse na questão política de Timor, podia continuar a desenvolver investigação.
Timor passou então a ser conhecido como ‘Antigo Timor Português’ (Glover 1977, 43; Metzner 1977,
xxiii), ou simplesmente como parte da Indonésia.
Em Portugal e após 1974, os principais projectos de investigação, tais como a MAT e outros em
Timor e nas restantes ex-colónias, deixaram ou de ter recursos ou simplesmente de existir. Durante este
período, os investigadores que se dedicavam a Timor tiveram oportunidade de publicar muito poucos
artigos científicos (ex.: Lucas et al. 1992; Ramos e Rodrigues 1980). O ambiente científico em Timor
viria a mudar após a consulta pública em Timor, em 1999, e logo durante os anos subsequentes de
transição, sob os auspícios das Nações Unidas, muitos projectos de investigação tiveram início.
O Projecto Arqueológico de Timor-Leste
O Projecto Arqueológico de Timor-Leste (ETAP, East Timor Archaeological Project), foi um projecto
conjunto entre a Universidade Nacional da Austrália e a Universidade James Cook. Entre as várias
interrogações científicas do ETAP contam-se a datação dos primeiros povoamentos humanos em
Timor, as possíveis interacções entre populações dos dois principais grupos etnolinguísticos existentes
na região – Austronésios e Papuas (ou não-Austronésios) – a caracterização do ‘pacote’ cultural
Austronésio em Timor, incluindo a questão das origens da agricultura na ilha, e a história do comércio
internacional pré-colonial durante os últimos milhares de anos (Veth et al. 2004).
Entre 2000 e 2002, os membros do ETAP levaram a cabo quatro campanhas de trabalhos de
campo, tendo estas resultado na descoberta de um conjunto variado de sítios arqueológicos, incluindo
concheiros pré-cerâmicos e grutas e abrigos sob rocha, muitos destes contendo vestígios de arte rupestre
(Spriggs et al. 2003). A primeira escavação arqueológica levada a cabo pelo ETAP teve lugar em 2001,
na gruta de Lene Hara, em Tutuala, onde foram obtidas datações radiocarbono entre 40.000 e 35.000 cal
BP (O’Connor et al. 2002, 48; O’Connor et al. 2002b; O’Connor e Veth 2005, 253).
Ainda em 2001, foram escavados Macha Kuru 1 e 2. No primeiro, foi escavado um
enterramento de um cão, datado directamente por AMS (2967±50 uncal BP). Os autores sugerem que
este sítio terá sido ocupado ocasionalmente nos últimos 3000 anos (Spriggs et al. 2003, 56). A
escavação de um forno de pedras alinhadas e a evidência da presença do marsupial localmente
conhecido como ‘meda’ (Phalanger orientalis), datados de há cerca de 10.000 a 8000 BP, sugerem
também contactos culturais e trocas em tecnologias de subsistência com a Papua Nova Guiné, de onde
presumivelmente são originários, durante este período (Spriggs et al. 2003, 56; O’Connor 2006, 81-83).
Outra gruta escavada no mesmo ano foi Telepunu, na área de Com, junto à ponta oriental de
Timor-Leste, interpretado, com base na baixa densidade de materiais culturais encontrada, como tendo
apenas sido utilizado de forma ocasional. A ocupação humana em Telepunu estende-se até à fase
terminal do Pleistoceno, com uma datação obtida nos níveis de base de 13,695 ± 50 uncal BP.
Um projecto de investigação arqueobotânica
Entre 2004 e 2008, foi desenvolvido pelo autor (Oliveira 2006 e 2008) um projecto de investigação que
visava o estudo de práticas de subsistência nos distritos de Baguia e Baucau durante a pré-história,
utilizando restos macrobotânicos recolhidos em escavações arqueológicas. Este projecto procurava
essencialmente saber: a) quais as plantas utilizadas pelas comunidades pré-históricas como fonte de
alimentação; b) se teria havido modificações nas estratégias de subsistência dessas comunidades por
volta de 3500 BP (altura em que são introduzidos os primeiros animais domésticos e as primeiras
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cerâmicas); e c) qual a datação para a introdução da agricultura cerealífera em Timor, nomeadamente o
arroz.
Para além de prospecções e sondagens desenvolvidas em Baguia e em Baucau em 2004
(Oliveira 2006), em 2005 foram levadas a cabo escavações sistemáticas na gruta de Bui Ceri Uato
Mane, em Baucau (Oliveira 2008). Foram ainda analisados materiais provenientes de outras escavações
arqueológicas em Timor-Leste, levadas a cabo por O’Connor e Spriggs.
De um ponto de vista dos principais resultados obtidos, a ausência de quaisquer vestígios de
cereais (e nomeadamente de arroz) e a identificação de vários tipos e frutos, nozes, tubérculos e feijões,
ao longo dos últimos cerca de 10.000 anos, confirma observações etnobotânicas realizadas em vários
locais do país, onde apenas a espaços (em planícies costeiras de aluvião, pequenos terraços de altitude
ou em quintais) o arroz é predominante, e em que o único cereal cuja utilização em Timor-Leste é
generalizada é o milho, introduzido a partir do continente americano e apenas após os primeiros
contactos coloniais europeus. Deste modo, e se exceptuarmos a introdução de animais domésticos há
cerca de 3500 anos, as principais mudanças em termos de estratégias de subsistência em Timor parecem
ter acontecido neste período, com a introdução de vários tipos de legumes, frutos, tubérculos, cereais e
produtos para cultivo comercial, como o café.
Outros projectos arqueológicos em Timor-Leste
Após 2003, um dos membros do ETAP (O’Connor) continuou a desenvolver investigações em TimorLeste e vários outros sítios arqueológicos foram identificados e escavados. Um desses sítios é Jarimalai,
uma gruta localizada na zona nordeste da ilha, actualmente com datações entre 43,500 – 42,000 cal BP
(O’Connor 2007). As datações dos níveis de base dos quadrados A e B neste sítio constituem as mais
antigas conhecidas actualmente em toda a região de Wallacea (O’Connor 2007, 523).
O ETAP (e, após o fim deste, O’Connor e a sua equipa) registou igualmente um conjunto
significativo de sítios com arte rupestre, a maior parte deles localizada ao logo da parte oriental da costa
norte do país, junto a Baucau e em Baguia (O’Connor 2003; O’Connor e Oliveira 2007; Lape et al.
2007). O’Connor (2003) sugere que a arte rupestre de Timor-Leste partilha várias afinidades com o
mais vasto grupo de sítios contendo arte parietal na zona ocidental do Pacífico, descritos por Ballard
como pertencentes a uma Tradição Austronésia de Pinturas (Ballard 1992). Recentemente, novas linhas
de investigação sugerem que alguma da arte rupestre de Timor-Leste possa, na realidade, ser bastante
mais antiga do que inicialmente previsto (Aubert et al. 2007, 995). O estudo da arte rupestre de TimorLeste tem vindo continuamente a ser desenvolvido, tendo recentemente sido descoberto na gruta de
Lene Hara os primeiros petroglifos conhecidos no país, também eles possivelmente datados do
Pleistoceno e relacionados com a ocupação pré-histórica daquele sítio (O’Connor et al. 2010).
Peter Lape, da Universidade de Washington, desenvolveu trabalhos arqueológicos em TimorLeste entre 2003 e 2007, tendo identificado e escavado diversos habitats de ar livre. De acordo com
Lape, a maior parte destes sítios corresponde a antigas aldeias fortificadas que foram construídas ao
longo dos últimos cerca de 1000 anos anteriores aos primeiros contactos com povos de origem
europeia, tendo vários deles continuado em ocupação durante a presença portuguesa e até meados do
século XX (Lape 2006, 293; Lape e Chin-Yung 2008).
Ching-yung, aluno de doutoramento de Lape na Universidade de Washington, desenvolveu
prospecções e escavações arqueológicas na região de Manauto, tendo identificado e escavado alguns
sítios arqueológicos, incluindo um habitat de ar livre com evidência de cerâmica, conchas marinhas e
restos carbonizados, datados de há cerca de 3000 BP (Ching-yung 2008).
Em 2006, arqueólogos do Instituto de Investigação para o Desenvolvimento (IRD, Institut de
Recherche pour le Développement), com base em Jakarta, visitaram alguns sítios arqueológicos em
Timor-Leste (Guillaud et al. 2006), estando previstos para breve novos trabalhos arqueológicos no país
por parte de investigadores daquela instituição (Forestier, comunicação pessoal).
Helen Selimiotis desenvolveu trabalho sobre fontes de matéria-prima em sílex no Planalto de
Baucau como parte do seu projecto de mestrado, tendo procedido a uma reanálise das indústrias líticas
recolhidas por Glover em Bui Ceri Uato nos anos 60. A nova sequência de datações radiocarbono
obtida no âmbito deste projecto faz recuar a primeira ocupação do sítio à fase final do Pleistoceno, com
uma data de cerca de 30.000 BP (Selimiotis 2006).
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A investigação arqueológica em Timor-Leste continua actualmente e reflecte uma diversidade
de perspectivas e interesses. Entre estas estão as possíveis relações entre a arte rupestre e a tecnologia
marítima (Lape et al. 2007), a construção de fortificações como resposta humana às mudanças
climáticas (Lape e Ching-yung 2008) e o rastreamento de fontes de obsidiana na pré-história através de
análises químicas sobre instrumentos líticos (Ambrose et al. 2009; Reepmeyer et al. 2011),
Recentemente, o autor tem vindo a desenvolver escavações arqueológicas na aldeia de Dair, perto de
Maubara, onde foram descobertas quantidades significativas de cerâmica e onde existem dois possíveis
enterramentos em urnas cerâmicas associados a uma aldeia pré-histórica. Este projecto tem como
objectivo dar a conhecer a pré-história e potenciar a criação de um núcleo museológico em Dair, que
funcione como elemento dinamizador de desenvolvimento local, através do turismo cultural e da
criação de um sentimento de identidade nacional.
A ocupação indonésia de Timor-Leste, entre 1975 e 1999, resultou na impossibilidade de aí
desenvolver trabalhos arqueológicos durante quase 25 anos. A partir de 2000, porém, novas linhas de
pesquiza e novos resultados foram surgindo, e questões como a da relação entre as mais antigas
datações do Pleistoceno em Timor e na Austrália (que fornecem apoio ao modelo que sugere que Timor
funcionou como ponte de passagem para a colonização humana da Austrália); uma cronologia mais fina
para a introdução das primeiras domesticações animais e das primeiras cerâmicas; e questões
relacionadas com a produção de alimentos e de subsistência na pré-história, estão agora respondidas de
forma mais satisfatória.
A investigação arqueológica produzida ao longo dos últimos anos em Timor-Leste é muito
significativa e perspectiva-se que ao longo dos próximos anos serão feitas novas descobertas. Os novos
planos curriculares para o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade irão já integrar muita desta informação, o que
constitui um primeiro passo na divulgação deste importante conhecimento sobre a história mais antiga
do país. Ao longo dos próximos anos, este esforço deverá ser completado com a produção de novos
materiais nas línguas oficiais e nacionais, de forma a que a ciência e o conhecimento arqueológicos
possam verdadeiramente contribuir para o desenvolvimento de um sentimento de pertença e identidade
nacional em Timor-Leste.
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