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Camila Tribess2, Cláudia Kreidloro3, Ethiana Sarachin4,
Gabriela Batista5, Juliana Santiago6, Vanessa Diniz7
Introdução
Este artigo tem por finalidade expor brevemente a pesquisa realizada no âmbito do Grupo de Estudos
sobre Mulheres de Timor-Leste (GEM) do Programa de Qualificação de Docentes e Língua
Portuguesa (PQLP/CAPES) da Cooperação Brasileira em Timor-Leste. O grupo realizou, durante o
ano de 2014, leituras e reflexões sobre as principais questões relativas às mulheres em Timor-Leste,
tendo como textos condutores estudos sobre a violência doméstica em Díli (Simiao 2006), o papel das
mulheres no desenvolvimento rural (Narciso and Henriques 2008), sobre Barlaque (Silva 2012)8 entre
outros. Nessas leituras, foi possível perceber que os relatos das mulheres, na maioria das vezes,
problematizam a vitimização, apresentando histórico de violência e sujeição nos quais geralmente
suas vozes acabam silenciadas.
Conforme aponta Perrot (2005), esse silenciamento não significa que as mulheres tenham
sempre respeitado, de forma passiva, as condições sociais e culturais impostas. Além disso,
consideramos pertinente compreender as transformações que ocorreram ao longo do processo
histórico que, segundo Durand (2009), trata de uma sociedade que funcionava com alguns grupos
matrilineares no período pré-colonial, em que as mulheres ocupavam uma posição importante e teriam
perdido, ao longo dos séculos, sua participação em diversos setores das comunidades devido a
influências externas.
Ansiávamos em conhecer a história a partir das mulheres como sujeitos sociais de sua própria
vida e trajetória, tentando perceber suas escolhas e vivências. A partir dessa inquietação e de
depoimentos cedidos por algumas mulheres de Timor-Leste - especialmente elaborado para nossa
pesquisa, buscamos nas histórias individuais as respostas para algumas de nossas inquietações.
Após algumas leituras chegamos às seguintes questões iniciais de pesquisa: quem são as
mulheres com acesso ao ensino? Qual a influência da educação na vida dessas mulheres? Qual a
relação da educação com a vitimização e as relações sociais? Assim, chegamos ao seguinte tema de
pesquisa: mulheres com ensino superior em Díli: mudanças e trajetórias de vida, cujo o objetivo
principal consiste em buscar compreender de que maneira a mulher enxerga em sua vida a influência
do ensino superior e como este acesso modificou sua experiência enquanto mulher em Timor-Leste.
Tentamos responder a essas questões por meio de entrevistas com professoras e alunas que estão no
ensino superior atualmente.
No que diz respeito à metodologia, essa pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, servindose de entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente, como meio para a coleta de dados. A
entrevista semiestruturada é realizada a partir de um esquema básico, porém sem rigidez, podendo o
entrevistador fazer adaptações. Ela também possibilita uma liberdade de percurso conforme o
entrevistado e o decorrer do trabalho. Tentamos levar em consideração o contexto social, histórico e
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cultural em que se encontram as participantes desta pesquisa, apresentando, dessa maneira, um olhar
possível sobre os sentidos construídos pelas entrevistadas. As perguntas foram em torno da formação
acadêmica e a possível ascensão social decorrente dela, a experiência de estudos fora do país e as
dificuldades, especialmente as culturais, encontradas por estas mulheres durante sua formação na
Universidade. Todas as mulheres entrevistadas para essa fase da pesquisa foram ou são estudantes de
graduação ou pós-graduação e passaram algum tempo no Brasil para estudar. Essas mulheres são
jovens, entre os 20 e os 40 anos e foram entrevistadas por tarem contato direto com alguma das
integrantes do grupo de pesquisa. Assim, nossa amostra sofre desse viés, que reflete as dificuldades
desse tipo de pesquisa, no entanto, traz possibilidades e dados interessantes para a reflexão que
buscamos.
Achados preliminares da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa são todas mulheres timorenses, falantes da língua portuguesa. A escolha
dessas mulheres partiu principalmente de nossas limitações em trabalhar com o tétum e as outras
línguas maternas existentes no país. Essas mulheres já completaram ou estão cursando o ensino
superior, com experiências de estudos também no Brasil.
Todas as mulheres que entrevistamos buscaram ou estão buscando no ensino superior uma
melhoria na sua condição de vida, principalmente relacionado a uma melhor inserção no mercado de
trabalho. A associação entre nível educacional e possibilidade de empregos melhores é direta e
declarada nas falas das mulheres:
Eu pensava que o estudo ia resolver minhas dificuldades e também da minha família, então
eu pensava que o que era melhor pra mim era ter o ensino superior, e até mais do que isso,
para poder trabalhar melhor (Larissa).
Porque é para um melhor futuro e todos ficam felizes (Ivana).
Eu queria ser uma professora, pra não só ajudar minha família, eu queria trabalhar com as
crianças e com os adultos também (Carolina).

As mulheres já formadas demonstram estar satisfeitas profissionalmente no contexto em que se
encontram, especialmente quando se comparam às amigas ou parentes que não tiveram acesso ao
ensino superior. Como exemplo, Larissa relata as mudanças ocorridas na sua vida em consequência
do acesso aos estudos.
Sou mais valorizada e valeu a pena, e muito. Tiveram muitas mudanças nessas coisas, eu
mudei o lugar de trabalho, estou [lecionando] no [ensino] secundário, mas também na
UNTL, e é muito importante (Larissa).

Entretanto, Larissa, a única entrevistada que já concluiu o mestrado, menciona que conseguir um bom
emprego não é fácil e que, para as mulheres, essa situação é ainda mais complicada. Ela se considera
uma mulher determinada e que luta por melhores condições de vida sem depender de ninguém, mas
percebe também que a formação que teve foi determinante no processo de mudanças profissionais em
sua vida:
Eu sabia como determinar minha vida, eu fiquei muito independente, eu sabia como
trabalhar. Até hoje eu não dependo de ninguém. Mas, aqui existe outra coisa, quando a
mulher não tem capacidade, não é bem formada, é uma discriminação, é uma competição.
Não é só com os homens, mas também com as próprias mulheres, por exemplo, quem tem
conhecimento tem mais acesso, consegue trabalhar em qualquer entidade, em qualquer
serviço, então... e quem não tem acesso na educação fica mais difícil pra elas atingirem seus
objetivos (Larissa).
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Mas o acesso aos estudos e a ascensão profissional não invalidam algumas premissas culturais da
estrutura patriarcal que ainda prevalecem na sociedade. Larissa afirma também que, na sua kultura9,
quando a mulher possui estudo, ela deverá ter um esposo cujo nível de formação seja igual ou
superior ao da mulher. Pelo menos nos contextos que pudemos conhecer, uma mulher parece não
casar com um homem com um nível de instrução inferior ou que possua um salário menor do que o
dela. O esposo de Larissa possui curso superior e também trabalha na UNTL.
Podemos perceber algo semelhante na fala de Carolina quando esta relata um pouco sobre sua
kultura em relação aos estudos e o casamento:
Eu não sei de outras kulturas, mas eu sei que na minha kultura, as mulheres não podem ter o
acesso mais alto que os homens, superior, mais alto, porque depois que ela casar a mulher só
trabalha em casa, são os homens que vão trabalhar fora e é isso que os pais pensam, e quando
conversam com as filhas dizem assim ‘vocês não podem estudar muito, depois que acaba o
ensino médio pode casar, porque vocês não vão ter responsabilidades’. Isso que incomodam
as filhas para não terem vontade de estudar depende dos pais, das kulturas próprias, das
famílias (Carolina).

As palavras de Carolina evidenciam uma forma de representação dos papéis relacionados ao homem e
à mulher. Com efeito, ser homem ou mulher na sociedade não resulta apenas da constituição
biológica, mas também dos discursos, das ações, da cultura e da história. Conforme nossos
referenciais, em especial Beauvoir (1967) e Meyer (2010), essa constituição é uma construção social e
está permeada por relações de poder, as quais ainda estão sob a crença da supremacia do masculino.
Nas nossas entrevistas ficou evidente que o acesso ao estudo permitiu às entrevistadas
compreender o quanto elas podem e têm competência para assumir cargos e dar conta da vida pública.
Acreditamos que essas mulheres estão percebendo (ou sempre perceberam e agora estão sendo
ouvidas) que podem ser ativas na história e podem atuar em espaços que antes eram reservados aos
homens.
Por exemplo, quando perguntada se acreditava que o ensino superior transformou sua vida
enquanto mulher, Amanda respondeu que:
[...] agora as mulheres tem o mesmo direito que os homens, então as mulheres que tem
capacidade, têm coragem (Amanda).

A ligação entre acesso ao trabalho por meio dos estudos apareceu também na fala de Larissa:
Até hoje em dia, são poucas mulheres mais velhas que trabalham. Isso aconteceu, porque
antigamente o pensamento popular era que o homem devia ter mais acesso do que a mulher.
Nas minhas famílias10 também existe esse preconceito (Larissa).

Quando comparou sua atual condição de professora da UNTL com a vida de suas primas, ela disse:
Hoje em dia, quando eu comparo minha vida, eu acho que tem muitas diferenças com a vida
das minhas famílias, minhas primas... elas tinham acesso a qualquer coisa, em dinheiro, em
transporte, tudo. Estudo também tinham. É uma pena, mas elas não conseguiram concluir
seus estudos, elas esqueceram que escola é uma coisa muito importante. E hoje em dia elas
ficam com o quê? Com angústia, fica estressada, porque não tem como trabalhar melhor,
trabalha como empregada de pequena fábrica, vende as coisas e é isso (Larissa).

Carolina também reflete sobre suas primas que não tiveram acesso ao ensino superior:
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As mulheres podem ter uma visão própria para escolherem o que querem ser no futuro, e isso
é importante para nós que temos acesso escolar. Mas, para os outros que não tem o acesso,
isso é muito(…). As famílias, as minhas primas que não tiveram o acesso porque faz parte da
responsabilidade dos pais também. Porque quando os pais tem uma vontade, uma coragem
pra continuar a estudar no ensino superior, isso é melhor. Mas algumas partes tem uma
relação com a kultura (Carolina).

A partir dos relatos, podemos perceber que o ensino superior pode proporcionar a essas mulheres
maior coragem e autoestima, certa independência financeira e status social, possibilitando a elas o
poder de serem, em certa medida, donas de suas próprias escolhas. Entendemos ainda que, embora
considerem a kultura de seu povo muito importante, as participantes da pesquisa refletem sobre
algumas questões que podem dar maior liberdade à mulher e compreendem que não precisam
necessariamente ficar restritas às tarefas da casa e ao cuidado dos filhos. Amanda, quando
questionada sobre quais características do Brasil gostaria que tivesse em Timor-Leste, respondeu que:
as brasileiras, na maioria, são corajosas. A mulher tem coragem de fazer qualquer coisa que
ela quiser, e quando eu voltar para Timor eu quero ser mais corajosa e não quero isso só para
mim, mas para as outras mulheres também porque lá a kultura é mais fechada[...].Eu não vou
implementar isso. Com o mundo mais moderno, eu penso que os timorenses vão mudar sobre
mulheres e homens, vivemos em uma democracia, mas a kultura é fechada, então elas [as
mulheres] pensam que não podem fazer o mesmo que os homens ou dar um passo à frente do
homem. A mulher sempre está atrás do homem (Amanda).

Amanda acredita que muitas coisas já mudaram em seu país, porém essas mudanças acontecem mais
na capital Dili, que é a área mais urbanizada de Timor-Leste. Segundo ela:
Na área rural, nos subdistritos tem os Knua11 e então cada Knua tem sua kultura. Eu gosto
que as meninas brasileiras podem falar sobre educação, sobre política, sobre qualquer coisa.
Elas têm o mesmo direito que os homens (Amanda).

Como já mencionado, todas as mulheres entrevistadas moraram por algum tempo no Brasil,
contempladas pelas diversas políticas educacionais. Muitos estudantes timorenses que falam língua
portuguesa (mesmo que em nível muito básico) têm diversas oportunidades de complementar seus
estudos de graduação ou pós-graduação no Brasil ou em Portugal. Esses futuros profissionais se
tornarão uma elite no país que, posteriormente, formará os quadros de professores universitários e o
médio escalão de governo, ministérios e organizações internacionais.
A ida ao Brasil, em todos os casos, foi apoiada e incentivada pela família, porém todas têm ou
tiveram um compromisso de retorno com seus familiares, cada uma de uma forma diferente:
Minha irmã mais velha tem oito filhos e esses filhos são divididos pelos irmãos. Eu sou
responsável por duas sobrinhas, então, depois eu tenho que ajudar (Ivana).
É um costume - nas outras famílias eu não sei, mas na minha é um costume - quando eu
acabar o curso, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro. Se eu trabalho vou ter dinheiro…e vou
poder ajudar […] Na minha família, todos os irmãos ajudam os outros e quando eu voltar,
vou ajudar também os filhos deles (Amanda).

O retorno para Timor-Leste, depois de uns meses ou até 2 anos morando no Brasil, causa certo
estranhamento e faz com que essas mulheres voltem ao seu país com aspirações, ideias e
possibilidades diferentes, que vão desde coisas simples, como ter sua própria casa ao invés de morar
com a família do marido, até a modificação de alguns valores fundamentais da sociedade timorense:
Assim, eu senti muitas mudanças depois da minha volta do Brasil. A primeira coisa que eu
fiz foi morar sozinha com meu marido e minhas filhas, mas eu senti muita responsabilidade
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comparando com o passado. Tem que cuidar sozinha das filhas, tem que fazer tudo direito,
trabalhar em casa, tem que fazer tudo sozinha, e eu ficava reclamando, porque tinha as coisas
da casa…(Larissa).
(…) Por exemplo, tem trabalho que muitas vezes só homens que podem fazer [em TimorLeste], e as mulheres também poderiam fazer. Então, aqui [no Brasil] eu penso que tudo é
possível, que as mulheres podem fazer qualquer tipo de trabalho (Amanda).
Sim, eu decidi [morar em uma casa separada da família do marido]. Mas, tenho as
reclamações ... é muito cansativo, saio do trabalho e tenho que trabalhar em casa. Eu sempre
falo pro meu esposo ‘um dia vou fugir daqui, não vou mais ficar com vocês’ (Larissa).

Nesse sentido, percebemos novamente os conflitos entre os modos tradicionais de vida da kultura
dessas mulheres com os aprendizados proporcionados pela educação e pela vivência fora do Timor.
Ao mesmo tempo, que elas têm o apoio para os estudos e para avançarem profissionalmente, elas
também enfrentam os problemas das sociedades patriarcais: as jornadas duplas de trabalho, as
pressões sociais por ocuparem seus ‘lugares’ como mulheres de família etc.
Algumas reflexões a partir desses achados
Nos parece que o papel das mulheres na sociedade timorense era marcado e definido culturalmente
conforme as etnias e comunidades, mas que muitas mulheres buscaram atuar de formas diversas dos
papéis tradicionais, desde a época pré-colonial, até recentemente, no período dos conflitos e da
invasão indonésia (1975-1999), seja na participação na luta armada e nas frentes de resistência, seja
através de outras formas de organização. Percebemos que a entrada da ONU, do Banco Mundial, da
democratização do país e das políticas de incentivo à igualdade de gênero trouxeram avanços e
conflitos entre essas novas perspectivas e o papel tradicional das mulheres. Temos, assim, a formação
de um novo cenário, onde a mulher ocupa novos papéis, mas ainda enfrenta os preconceitos e as
dificuldades de uma sociedade em transição.
A inclusão dessas mulheres se dá através de empregos, de incentivo à formação e de geração
de renda, sob o ponto de vista do capitalismo e das receitas de boa governança da ONU. Nesse
sentido, a educação promove mudanças e traz possibilidades de transformação na vida das mulheres,
que passam a agir com maior autonomia e também se permitem questionar a posição ocupada por elas
na sociedade e o próprio local (seja a família ou o trabalho) em que atuam, como aparece na fala das
mulheres aqui entrevistadas.
Apesar desses avanços, dentro dos parâmetros ocidentais e capitalistas, essa inclusão não
altera e estrutura social que vigora há séculos. As dificuldades que essas mulheres enfrentam junto às
suas famílias permanecem e surge o conflito entre a necessidade de cumprir uma agenda estatal de
igualdade de gênero e de desenvolvimento capitalista - que necessita da mão de obra qualificada
feminina - e de, ao mesmo tempo, cumprir funções previamente determinadas (determinação esta
construída pelas kulturas de suas comunidades e famílias de origem) como sendo ‘dever’ das
mulheres.
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