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Resumo
Timor-Leste tem um forte potencial agrícola, pela fertilidade dos seus solos e pela baixa
densidade populacional das áreas rurais. É praticada essencialmente uma agricultura de
subsistência, as tarefas agrícolas são desempenhadas por todos os membros do clã e as
colheitas e os recursos agrícolas são partilhados com a comunidade em eventos sociais
festivos, religiosos ou fúnebres. Esta prática tradicional designa-se Ulu Ini que significa
a cooperação mútua na realização das tarefas comunitárias e represente uma sabedoria
local que tem sido transmitida ao longo de gerações. Neste estudo procuramos perceber
como esta forma tradicional de trabalho comunitário tem sido aplicada na comunidade de
agricultores da sociedade de Nau Eti, quais os benefícios desta prática para os agricultores
e quais as mudanças que emergem da integração da tecnologia moderna na prática Ulu
Ini.
Para tal, realizámos uma investigação sociológica no Suco Irambim de Baxio, do posto
administrativo de Uatu-Carbau, do município de Viqueque, junto de 12 agricultores (dos
quais 10 praticavam uma agricultura de subsistência e dois eram produtores orientados
para o mercado). Os resultados da análise dos dados empíricos indicam que o conceito de
Ulu Ini praticado pela sociedade de Nau Eti representa uma sabedoria local que assenta
numa solidariedade mecânica (Durkheim, 1983) e numa forma de trabalho cooperativo
típica dos sistemas económicos não-capitalistas (Tchayanov, 1973). Com a introdução de
apoios do Governo timorense para a formação dos agricultores e o fornecimento de
tecnologia moderna (tractores, alfaias e sementes), perguntamo-nos sobre quais têm sido
as atuais mudanças na implementação da prática tradicional Ulu Ini e como esta sabedoria
de trabalho comunitária pode ser combinada com o conhecimento inovador e a tecnologia
moderna. A resposta que emerge da investigação é o conceito de Ulu Ini como um capital
social que promove uma organização eficiente e solidária das tarefas agrícolas,
procurando combinar a mão-de-obra comunitária que ainda é necessária à realização das
tarefas exclusivas do homem com a tecnologia moderna. Os resultados da produção
agrícola continuam a ser partilhados entre todos nos eventos comunitários, através da
solidariedade e da cooperação Ulu Ini. Os agricultores timorenses vêm esta integração
entre a prática tradicional Ulu Ini e a tecnologia moderna como positiva. Pedem mais
apoios do Governo porque entendem que desenvolver o potencial agrícola de Timor Leste
significa mais recursos para as famílias e mais qualidade de vida para as populações
rurais.
v

Abstract
East Timor has a strong agricultural potential, due to the fertility of its soils and the low
population density in rural areas. Subsistence agriculture is practiced essentially, the
agricultural tasks are performed by all members of the clan and the crops and the
agricultural resources are shared with the community in festive, religious or funeral social
events. This traditional practice is called Ulu Ini which means mutual cooperation in
carrying out the community tasks and represents a local wisdom that has been passed
down through generations. In this study we aim to understand how this traditional form
of community work has been applied in the community of farmers of the Nau Eti society,
what the benefits of this practice for farmers and what changes emerge from the
integration of modern technology in Ulu Ini practice.
To do this, we carried out a sociological investigation at Suco Irambim de Baxio, at the
administrative post of Uatu-Carbau, in the municipality of Viqueque, with 12 farmers (of
whom 10 were subsistence farmers and two were market-oriented producers). The
analysis’ results of the empirical data indicate that the concept of Ulu Ini practiced by the
Nau Eti society represents a local wisdom based on a mechanical solidarity (Durkheim,
1983) and is form of cooperative work typical of non-capitalist economic systems
(Tchayanov, 1973). With the introduction of support from the Timorese Government for
the training of farmers and the provision of modern technology (tractors, agricultural
implements and seeds), we ask about what have been the current changes in the
implementation of the traditional Ulu Ini practice and how can this wisdom of community
work to be combined with innovative knowledge and modern technology. The emerging
research response is the concept of Ulu Ini as a social capital that fosters an efficient and
supportive organization of agricultural tasks, seeking to combine the community
workforce that is still necessary to perform the exclusive tasks of man with the modern
technology. The results of agricultural production continue to be shared among all in the
community events, through solidarity and cooperation Ulu Ini. Timorese farmers see this
integration between the traditional Ulu Ini practice and modern technology as positive.
They ask for more Government support because they understand that developing East
Timor's agricultural potential means more resources for families and better quality of life
for rural people.
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Resumé
Le Timor Oriental dispose d’un fort potentiel agricole, en raison de la fertilité de ses sols
et de la faible densité de population des zones rurales. L'agriculture de subsistance est
essentiellement pratiquée, les tâches agricoles sont effectuées par tous les membres du
clan et les cultures et les ressources agricoles sont partagées avec la communauté lors
d'événements sociaux festifs, religieux ou funéraires. Cette pratique traditionnelle
s'appelle Ulu Ini, ce qui signifie une coopération mutuelle dans la réalisation des tâches
de la communauté et représente une sagesse locale transmise de génération en génération.
Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre comment cette forme traditionnelle
de travail communautaire a été appliquée dans la communauté des agriculteurs de la
société Nau Eti, quels sont les avantages de cette pratique pour les agriculteurs et quels
changements émergent de l'intégration de la technologie moderne dans la pratique Ulu
Ini.
Pour ce faire, nous avons effectué une enquête sociologique à Suco Irambim de Baxio,
au poste administratif de Uatu-Carbau, dans la municipalité de Viqueque, avec 12
agriculteurs (dont 10 agriculteurs de subsistance et deux producteurs orientés vers le
marché). Les résultats de l'analyse des données empiriques indiquent que le concept d'
Ulu Ini appliqué par la société Nau Eti représente une sagesse locale basée sur une
solidarité mécanique (Durkheim, 1983) et une forme de travail coopératif typique des
systèmes économiques non capitalistes (Tchayanov, 1973). Avec l’introduction d’un
soutien du Gouvernement timorais pour la formation des agriculteurs et la fourniture de
technologies modernes (tracteurs, outils et semences), nous nous demandons quels ont
été les changements actuels dans la mise en œuvre de la pratique traditionnelle d'Ulu Ini
et comment cette sagesse du travail communautaire peut être associée à des connaissances
innovantes et à la technologie moderne.
La réponse de recherche émergente est un concept d’ Ulu Ini en tant que capital social
qui favorise une organisation efficace et solidaire des tâches agricoles, cherchant à
combiner le savoir-faire de la communauté qui reste nécessaire pour accomplir les tâches
exclusives de l'homme et la technologie moderne. Les résultats de la production agricole
continuent d'être partagés entre tous dans les événements communautaires, à travers la
solidarité et la coopération Ulu Ini. Les agriculteurs timorais considèrent positive
l'intégration entre la pratique traditionnelle Ulu Ini et la technologie moderne. Ils
demandent un soutien accru de la part du Gouvernement car ils comprennent que
vii

développer le potentiel agricole du Timor Oriental signifie davantage de ressources pour
les familles et une meilleure qualité de vie pour les populations rurales.
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Introdução
A sabedoria local é um conhecimento explícito que decorre de um longo período,
que evoluíu juntamente com a sociedade e o seu ambiente, no sistema local em que foi
experimentado. O longo processo evolutivo inerente à sociedade pode tornar a sabedoria
local numa fonte potencial de energia do sistema de conhecimento coletivo que as pessoas
adotam para viverem de forma dinâmica e pacífica. Este entendimento vê a sabedoria
local, não apenas como uma referência do comportamento de alguém, mas também como
capaz de dinamizar a vida de uma sociedade cheia de civilização e gerar mudança.
A comunidade Nau Eti, localizada no Município de Viqueque, recorre ao conceito
de Ulu Ini como uma instituição para organizar, coordenar e mobilizar as pessoas
necessárias à realização das actividades agrícolas que têm de desenvolver. O conceito de
Ulu Ini é um valor cultural herdado dos ancestrais da comunidade Nau Eti. O conceito de
Ulu Ini é uma sabedoria local que tem sido transmitida por gerações de agricultores. O
estudo foi realizado em atividades agrícolas que utilizam o conceito de Ulu Ini pela
comunidade Nau Eti, especialmente na fase de reabilitação de irrigação agrícola, limpeza
de campos de arroz, processamento de terras agrícolas, plantio de culturas, manutenção
de plantas, capina, colheita e transporte.
Este estudo pretende explorar o conhecimento do conceito de Ulu Ini, do ponto
de vista da comunidade agrícola, observar o processo de integração de prática Ulu Ini nas
atividades agrícolas e identificar as mudanças inovadoras que resultaram desta
implementação, bem como os benefícios e usos da prática Ulu Ini para os agricultores
rurais que combinam este conceito com a tecnologia moderna, especialmente a tecnologia
aplicada às atividades agrícolas.
Finalmente, indicamos que a estrutura da dissertação que integra três capítulos
fundamentais. Assim, no Capítulo 1, explanamos os contributos derivados da análise de
trabalhos e abordagens existentes sobre a nossa temática, problematizando os aspetos
atinentes que entendemos como mais relevantes, considerando a nossa questão de partida
e os objetivos de investigação a que nos propusemos. O Capítulo 2, por sua vez, é
dedicado à operacionalização dos conceitos nucleares do trabalho, à apresentação do
modelo de análise e da estratégia metodológica. Já no Capítulo 3, apresentamos os
resultados da investigação, incluindo a resposta às questões colocadas e objetivos
14

definidos, bem como a análise crítica dos dados. Os resultados centrais do trabalho são
articulados nas Considerações Finais, a par da reflexão sobre o seu potencial de contributo
e respetiva aplicação prática, junto de profissionais e produtores agrícolas, bem como da
menção de pistas e de oportunidades para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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Capítulo I. -Enquadramento da Investigação
No primeiro capítulo da dissertação procedemos à revisaõ da literatura e em
seguida ao enquadramento da problemática e dos objetivos da investigação.

1.1. Revisão da literatura
Nesta primeira secção do primeiro capítulo revemos e abordamos os conceitos e
os contributos de trabalhos e abordagens existentes sobre a nossa temática.
1.1.1 Definição e desenvolvimento da cultura
Os seres humanos são seres sociais porque vivem juntos em vários grupos
organizados chamados sociedades (Sanderson, 2003: 43). Existem quatro caraterísticas
principais da cultura. Primeiro, a cultura baseia-se em vários símbolos. Em segundo lugar,
a cultura é aprendida e não depende dos herdeiros biológicos na sua transmissão. Em
terceiro lugar, a cultura é um sistema compartilhado pelos membros de uma sociedade.
Por fim, a cultura está integrada (Sanderson, 2003:44).
As pessoas das aldeias estão sempre envolvidas numa interação social. Essa forma
de interação na verdade não ocorre como resultado do comportamento de indivíduos que
são apenas intuitivos (como as sensações) e aleatórios, mas sim orientados por um sistema
de valores, normas, ou em termos mais gerais, pela chamada cultura. De acordo com essa
definição, a cultura é entendida como um modo de vida de uma sociedade, ou também
referida como padrões de comportamento. A cultura é expressa como "um complexo
inteiro, que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, as habilidades e
hábitos que um ser humano adquire como membro da sociedade" (Edward B. Tylor, 1871,
cit. in Anderson, 2003:55). Assim, a cultura não passa de um sistema de símbolos que
atua como veículo de significado. O sistema de símbolos disponível na vida pública
mostra-nos as questões que preoupam os cidadãos: o que vêm, sentem e pensam sobre o
seu mundo, agindo de acordo com os valores que consideram apropriados (Edward B.
Tylor, 1871). Esses padrões de comportamento no contexto da vida da aldeia são muitas
vezes designados segundo outros termos, a que chamados tradições ou costumes
culturais. O conjunto de todos os padrões de comportamento e de todas as culturas do
mundo assenta essencialmente em questões fundamentais na vida humana (Edward B.
16

Tylor, 1871).
Uma caraterística subjacente à cultura e comunidade das aldeias agrícolas é a
agricultura. Antes de tudo, uma sociedade agrária é uma entidade que é capaz de satisfazer
as suas próprias necessidades, especialmente no atendimento às necessidades de
alimentos e, em parte, às necessidades de vestuário. Em seguida, a entidade social é
instalada em uma determinada localidade e outra caraterística é que ela tem a sua própria
estrutura de autoridade de poder, possui um sistema de valores e possui uma consciência
coletiva como um grupo inclusivo, ou seja, parte de uma sociedade maior (Edward B.
Tylor, 1871).
Além de trabalhar a terra, outro meio de subsistência dos timorenses é a criação
de animais. Os animais criados são vacas, búfalos, cavalos, cabras e aves de capoeira. O
artesanato também é um meio de vida importante para os timorenses, como por exemplo,
o vestido “Tais”, o tecido “Selendang”, esculturas e máscaras (Windiyartil, 2006).
Na maior parte do território da ilha de Timor Leste, foi a religião cristã que
participou no desenvolvimento da cultura timorense. A aceitação do Cristianismo pela
maioria dos timorenses como religião oficial indica um diálogo entre a religião cristã e a
cultura timorense (a religião timorense indígena). Este diálogo cultural pode ser visto nas
cerimónias e rituais indígenas que ainda são realizados pelos timorenses, especialmente
nas áreas rurais, além de participarem na missa na igreja cristã (Windiyartil, 2006). As
cerimónias locais (que convivem com a religião cristã) estão geralmente relacionadas
com os problemas da agricultura (fertilidade) e do ciclo de vida. A cerimónia é realizada
por um parente do clã, e pode consistir numa adoração ou celebração sobre as suas vidas.
Assim, a cerimónia pode unir cada família. Além de realizar cerimónias rituais, a maioria
dos timorenses ainda acredita na existência de deuses, espíritos e espíritos ancestrais
(Windiyartil, 2006).
Na sociedade timorense, os conceitos sobre os vários valores da vida que surgiram
no passado experimentaram uma história de desenvolvimento. No meio do processo de
mudança dos valores de diferentes sociedades ou ambientes culturais, existe uma grande
transformação cultural. A transformação cultural tem sido evidente desde a entrada da
modernização (Windiyartil, 2006).
Na ciência política, a cultura tornou-se uma identidade, um conceito
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frequentemente usado para denotar diferenças sociais (Seyla Benhabib, 2002, cit. in
Pogodda, 2014). Para alguns, a cultura é um conceito amplo, abrangendo valores
partilhados, significados, símbolos e hábitos (Sewell William, 1999, cit. in Pogodda,
2014). No entanto, existe uma forte distinção entre os vários elementos da própria
definição abrangente. As práticas culturais no desenvolvimento da cultura timorense
podem ser observadas como caraterísticas da comunidade, enquanto a agregação de
práticas e símbolos no "sistema de significados" pressupõe, não apenas a interpretação,
mas também generalização e a interpretação por parte dos indivíduos que formam os
grupos (Pogodda, 2014).
A cultura afeta todas as áreas envolvidas no sucesso ou no fracasso das políticas
de desenvolvimento: as estruturas sociais, as estruturas económicas e as estruturas
políticas das comunidades onde tais intervenções ocorrem. Delinear programas de
desenvolvimento adaptados à cultura da comunidade é essencial para alcançar e sustentar
os resultados de desenvolvimento que beneficiam a sociedade. Isso implica, no entanto,
que os agentes de desenvolvimento estejam constantemente a analisar as suas perceções
sobre as culturas locais, para assegurar respostas adequadas ao ambiente cultural em que
intervêm e que está em mudança constante (Pogodda, 2014).
1.1.2 Definição e valor da sabedoria local

A sabedoria local, também muitas vezes chamada de “local wisdom”, pode ser
entendida como um esforço humano usado com o sentido da sua cognição, para agir e se
comportar em direção a algo, objetos ou eventos, que ocorre em um determinado espaço.
A definição, organizada etimologicamente, em que a sabedoria é entendida como a
capacidade de uma pessoa usar a sua mente ao agir, ou agir como resultado do julgamento
de algo, objeto ou evento, que ocorre. O termo “wisdom” é muitas vezes definido como
"sabedoria" (Ridwan, 2007). Por sua vez, o termo “local” refere-se especificamente a um
espaço de interação limitado com um sistema de valores também limitado. Como um
espaço de interação que foi projetado de tal forma que envolve um padrão de
relacionamento entre os seres humanos e entre os seres humanos e o seu ambiente físico.
O padrão de interação que foi projetado é chamado de “setting”. A “setting”
(configuração) é um espaço de interação onde se pode construir relacionamentos cara a
cara num dado ambiente. Um conjunto de vida que foi formada diretamente produzirá
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valores. Esses valores serão a base de um relacionamento ou uma referência
comportamento dos individuos (Ridwan, 2007).
Substancialmente, a sabedoria local é o valor predominante numa sociedade.
Acredita-se que os valores sejam verdadeiros e se tornem referência no comportamento
diário da sociedade local. Portanto, é razoável que a sabedoria local seja uma entidade
que determine a dignidade humana na comunidade. Isso significa que sabedoria local,
que contém elementos de inteligência criativa e de conhecimento local das elites e suas
comunidades, determine o desenvolvimento da sociedade e da civilização (Geertz, 2013).
A sabedoria local consiste nos valores que são criados, desenvolvidos e mantidos
na sociedade local, bem como na sua capacidade para sobreviver e servir de guia para a
vida das suas gentes. A sabedoria local inclui vários mecanismos e formas de se
comportar e agir, de acordo com a ordem social (Ife, 2013). Saam e Arlizon (Zulfan Saam
e Raja Arlizon, 2011, cit. in Asriany, 2017) dizem que a sabedoria local é feita por certos
grupos que são local e culturalmente específicos. As ações ou atos de uma determinada
sociedade local são tradições com conhecimentos locais, carregados com valores
orientadores, guias ou diretrizes de vida para se comportarem e interagirem com seu meio
ambiente. Por exemplo, como cultivar, pescar, como proteger a floresta, como manter os
ambientes dos rios, como criar gado, são actividades que se desenvolvam no cotidiano,
seja através de ensinamentos diretos dos pais para seus filhos, seja da avó e do avô aos
seus netos entregues através o provérbio e da literatura oral (Asriany, 2017).
Jim Ife (2002, cit. in Unayah & Sabarisma, 2016) dedende que a sabedoria local
é o valor criado, desenvolvido e mantido na comunidade local. E por sua capacidade de
sobreviver e se tornar a orientação da vida das pessoas, a sabedoria local inclui uma
variedade de mecanismos e formas de se comportar e atuar no sentido de estabelecer uma
ordem social. Além disso, a forma existente de sabedoria local na sociedade consiste em
seis dimensões, nomeadamente: o conhecimento local, os valores locais, as habilidades
locais, os recursos locais, os mecanismos locais de tomada de decisão e, finalmente, a
solidariedade dos grupos locais (Unayah & Sabarisma, 2016).
O conhecimento local está sempre relacionado com a geografia e o ambiente. O
conhecimento local relaciona-se com a seca e as mudanças climáticas, os ciclos, as
espécies da fauna e da flora, as condições geográficas, demográficas e sociográficas. Para
regular a vida comum entre os cidadãos, cada comunidade tem regras ou valores locais
que são cumpridos e acordados por todos os membros. Estes valores geralmente regem a
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relação entre homem e homem, a relação do homem com a natureza e a relação entre o
homem e e Deus (os ou deuses). Esses valores têm uma dimensão temporal, valor
passado, presente e futuro, e esse valor irá mudar de acordo com o progresso da
comunidade. A habilidade local é a sobrevivência de cada sociedade e pode ser cumprida
se a comunidade possuir habilidades locais. As habilidades locais integram desde as
habilidades mais simples, como a caça, a colheira, a agricultura para tornar a indústria
doméstica. Esta habilidade local geralmente é suficiente e capaz de satisfazer as
necessidades das respetivas famílias, ou a denominada economia de subsistência (Unayah
& Sabarisma, 2016).
Os recursos locais são recursos não renováveis e renováveis. A comunidade utiliza
os recursos locais de acordo com suas necessidades e não os explora profissional ou
comercialmente. Esses recursos locais foram divididos em áreas como as florestas, as
fontes de água, as terras agrícolas e os assentamentos. A propriedade desses recursos
locais geralmente é coletiva ou comunitária (Unayah & Sabarisma, 2016).
Em relação ao mecanismo local de tomada de decisão, de acordo com os
especialistas da tradição e da cultura real, cada sociedade tem seu próprio governo local,
também chamado de governo tribal. A tribo é uma unidade legal que rege os seus
cidadãos. Cada comunidade possui diferentes mecanismos de tomada de decisão. Há
pessoas que o fazem democraticamente ou "sentam-se no mesmo nível" (Unayah &
Sabarisma, 2016).
A solidariedade dos grupos locais é resultado da cooperação entre os grupos
comunitários locais no desenvolvimento da solidariedade social, como a cooperação
comunitária em solidariedade social com assistência mútua e a assistência aos outros, no
sentido de ajudar os cidadãos que estão a enfrentar problemas sociais (Unayah &
Sabarisma, 2016).
A sabedoria local é caraterizada como sendo a base da autonomia, da autosuficiência e do fortalecimento da participação da comunidade no processo de
capacitação, garantindo a vida e a sustentabilidade das comunidades locais, encorajando
a tecnologia apropriada, assim como para garantir eficácia rentável e proporcionar
oportunidades para compreender e facilitar o desenho de abordagens programáticas
adequadas (Fauzana, 2011).
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1.1.3 A coopereção mútua como uma evolução do conceito de sabedoria local
Soerjono Soekanto (1985, cit. in Hasbullah, 2012) referiu dois conceitos
relacionados com a solidariedade social para explicar a cooperação mútua, que são os
conceitos de “consciência coletiva” e de “cooperação mútua”. A consciência coletiva é
um consenso normativo que inclui crenças religiosas ou outras crenças que a sustentam,
semelhante ao conceito de ideologia de Marx, sem relação com a classe. Durkheim afirma
que a crença normativa geral, compartilhada com as implicações para as relações sociais,
forma um sistema específico com a função de organizar a vida na sociedade por sua
unidade. A consciência coletiva varia em intensidade, rigidez e abundância de uma
sociedade para outra. A consciência coletiva é uma parte viva da consciência dos
indivíduos que partilham uma vida de união. As representações coletivas são símbolos
que têm o mesmo significado para todos os membros de um grupo e permitem que eles
se sintam iguais como membros de um grupo (Hasbullah, 2012).
Essa compreensão coletiva mostra a maneira pela qual o membro do grupo se vê
nos seus relacionamentos com os objetos que os afetam. A imagem coletiva faz parte dos
conteúdos da consciência coletiva. A consciência coletiva integra todas as ideias
partilhadas pelos membros individuais da sociedade, os objetivos e as intenções coletivas.
Durkheim também divide a solidariedade social em dois grupos, a saber, a solidariedade
mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é baseada numa
consciência coletiva, que se refere à “totalidade de crenças e sentimentos partilhados pela
sociedade” (Hasbullah, 2012).
Para adaptar a sabedoria local e para apoiar razoavelmente o processo de
modernização é necessário considerar os problemas e os desafios da sociedade moderna.
O progresso da sociedade através da modernização, de acordo Faizha M. Kinanti (Kinanti
et al., 2016) a sabedoria local é determinada por dois critérios: o conhecimento do mundo
que advém da tecnologia e o desenvolvimento da capacidade de autodeterminação das
pessoas na decisão sua própria vida. Ambos os elementos são critérios que são executados
dialeticamente. A capacidade de resposta será formada quando o génio local com todos
os estágios da vida que inclui a orientação, perceção, atitude e modo de vida, que cresce
dentro e se manifeste externamente (Kinanti et al., 2016).
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A cooperação mútua é uma atividade conjunta e voluntária com o objetivo de que
as atividades realizadas possam funcionar sem problemas. De acordo com
Koentjoroningrat (Koentjoroningrat, 2002, cit. in Witono, 2016), a ajuda mútua ou a
ajuda em pequenas comunidades não é apenas impulsionada por um desejo espontâneo
de servir os outros, mas o fundamento da ajuda é o sentimento de necessidade mútua que
existe na psique da sociedade. O comportamento da comunidade na atividade de
cooperação mútua mostra a forma de solidariedade dentro do grupo comunitário. A
cooperação mútua é uma caraterística cultural da sociedade que prevalece ao longo das
gerações, de modo a formar um comportamento social real no sistema de valores da vida
social. O valor faz das atividades de cooperação mútua sempre construídas na vida da
comunidade uma herança cultural que merece ser preservada (Witono, 2016).
A cooperação mútua como solidariedade social contém dois significados,
nomeadamente sob a forma de ajuda e ajuda mútua e sob a forma de trabalho de
cooperação. A ajuda pode ser dada para o benefício das pessoas que precisam de
assistência para completar o trabalho, para que ambas as partes beneficiem com a
assistência, enquanto o trabalho de cooperação é feito para o bem comum, para que os
benefícios sejam sentidos por todos. No campo da agricultura, a ajuda é dada sob a forma
da parcipatação de todos, durante a preparação das culturas agrícolas e termina na
colheita. A ajuda aos outros deve ser retornada de acordo com a mão-de-obra que foi
dada. Isso continua a ser a marca registada da sociedade, especialmente dos meios de
subsistência agrícola e para formar um sistema de cultivo. Neste sistema agrícola é muito
claro o padrão de cooperação mútua que é feito e que baseia-se no princípio da
reciprocidade (Witono, 2016). O cultivo sedentário de terras agrícolas é difícil de
empreender se for feito unicamente pelo próprio proprietário, porque fazê-lo desde o
início da abertura até à colheita requer muita energia. A existência de cooperação mútua
no campo da agricultura exige que todos sigam indirectamente os memsos princípios de
organização do trabalho, mesmo que isso seja considerado uma obrigação social para os
cidadãos e para que todos estejam envolvidos (Kamil, 2014).
A forma mais dominante de cooperação mútua ocorre nas atividades da
agricultura, e é muito forte na sociedade quando é implementada nas atividades agrícolas.
A atividade de cooperação mútua tem o valor nela contida e o valor da unidade torna-se
o valor dominante. Os valores da cooperação mútua podem conduzir à união da
comunidade no desempenho dos seus papéis e deveres. A cooperação mútua, que se torna
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parte da orientação da vida, é claro, confere significados positivos a todas as atividades
comunitárias, pois a sociedade pode sentir uma forte união com a existência. Além de
proporcionar um senso de união, a cooperação mútua também fornece o valor da
felicidade com a ajuda mútua e a cooperação entre as comunidades, quer na realização de
tarefas de trabalho, quer na ajuda e na solidariedade face a situações de desastres ou
catástrofes naturais sem que tais ajudas sejam sequer pedidas (Rolitia, Achdiani, &
Eridiana, 2016).
Através de atividades de assistência mútua, a comunidade mantém-se unida e
fortalece a cultura de solidariedade entre as pessoas. Este significado pode ser
interpretado tanto por indivíduos, quanto pela sociedade em geral. O papel de obter o
valor de cooperação mútua no fortalecimento da solidariedade é, obviamente, um papel
muito importante. A relação entre a cooperação mútua e a solidariedade é certamente
muito próxima. A relação entre cooperação mútua e solidariedade pode ser vista em todas
as atividades comunitárias (Rolitia et al., 2016).
Widiyanti (2010) disse que o sistema e os valores da tradição cultural são uma
valiosa fonte de conhecimento e são capazes de proporcionar uma compreensão da
experiência e do conhecimento da interação humana na sociedade. O paradigma do
desenvolvimento agrícola no âmbito da segurança alimentar deve concentrar-se mais na
agricultura ambientalmente sustentável e concentrar-se mais na diversidade de fontes de
alimentos e nas culturas de sabedoria local. As culturas de sabedoria local existentes nas
comunidades agrícolas da aldeia são muito importantes para aprofundar a sabedoria
tradicional como um sistema de conhecimento da tecnologia local, nas comunidades que
ainda praticam os valores locais, como forma das comunidades se envolverem nos
princípios de conservação, gestão e exploração de recursos naturais, económicos e sociais
(Emi Widiyanti, 2010).
As atividades da cooperação mútua na agricultura ocorrerão quando a quantidade
de terras cultivadas tiver uma grande área que seja considerada como atendendo às
necessidades da família pelo menos até à próxima safra. O terreno relativamente grande
não pode ser processado rapidamente pelo proprietário, ele precisa de ajuda de outros.
Esta situação também é experimentada por outros proprietários de terras, daí que acabarão
por se ajudar mutuamente segundo o princípio da reciprocidade (Julaikha, 2014).
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As necessidades dos sujeitos da sociedade têm obrigado a classificar as normas
morais para rever as principais espécies humanas. Assim, mais capaz do que nunca. Da
Cruz distribuí-os em dois tipos: as regras de sanção repressiva, dispersas ou organizadas,
e a norma de santificação restauradora. Esta condição de solidariedade sui generis (em si
mesma) deriva de uma equação chamada mecânica; em segundo lugar, solidariedade
negativa e solidariedade orgânica (Cruz, 2013).
1.1.4 Capital social
Uma das principais razões pelas quais os indivíduos se juntam a uma organização
é a de construir relacionamentos e aumentar a influência pessoal. Os sociólogos
identificam os elementos organizacionais nomeando o capital social, o conhecimento
social e as relações que dão às pessoas a possibilidade de alcançar os seus objetivos e
aumentar a sua influência. Embora a noção de capital social tenha retornado aos tempos
antigos, essa frase tornou-se comum no debate académico no final da década de 1980
(Giddens, 2013: 927). O capital social inclui redes sociais úteis, um senso de dever e
confiança, conceções de normas que governam comportamentos efetivos e outros
recursos sociais que permitem que os indivíduos atuem efetivamente. A diferença em
termos de capital social obtida reflete as desigualdades sociais generalizadas na segurança
social (Giddens, 2013). Mais especificamente, o capital social, por sua vez, é definido
como as normas, valores, instituições e relações que permitem a cooperação dentro ou
entre diferentes grupos sociais. A rede social construída, a aquisição de capital social
condicionada por fatores culturais, políticos e sociais. O capital social tem uma natureza
multidimensional. Outros pontos de vista definem-no como um conjunto de normas e
redes sociais que afetam o bem-estar das comunidades a que pertencem, facilitam a
cooperação entre os seus membros, reduzindo os custos de obtenção e de processamento
dos seus trabalhos (Marteleto, 2004).
Os resultados do estudo de Robert Putnam (Putnam, 1995) (1995 e 2000, cit. in
Giddens, 2013) que foi realizado nos Estados Unidos permitiram encontrar dois tipos de
elementos do capital social: as interrelações de capital social inclusivas e
georreferenciadas; as interrelações de capital social exclusivas e orientadas para o
interior. O capital social reúne indivíduos dispersos. O capital social também fortalece
identidades únicas e grupos homogéneos. As pessoas que são membros ativos de uma
organização tendem a sentir-se ligadas entre si, profundamente comprometidas e capazes
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de fazer a diferença. Do ponto de vista de uma sociedade mais ampla, o capital social
permite que os indivíduos se sintam uma parte da sociedade geral (Giddens, 2013: 928).
Quanto às redes sociais podem ser entendidas como o fluxo de relações
interpessoais que permitem que as pessoas se liguem através de relações de confiança e
de cooperação para alcançar o sucesso com os participantes na rede. Elias (Elias, 1997:22,
cit. in Neto & Amato, 2009), diz que as redes sociais são "redes de funções em
associações humanas" e "redes de interdependências de diferentes tipos de redes, como a
família, a escola, a cidade, os estratos sociais ou o país, partes de "redes" que só podem
ser entendidas em termos das suas formas recíprocas" (Neto & Amato, 2009).
As instituições de cooperação mútua não são apenas elementos essenciais
dinâmicos para a realização da unidade ou da solidariedade entre as comunidades
indígenas, mas também como oportunidades para o fortalecimento da comunidade através
de uma "energia" coletiva da comunidade (Pranadji, 2009). Neste sentido os costumes e
práticas comunitárias de uma comunidade integram o capital social e cultural da mesma.
1.1.5 Mudança social
Implica uma alteração em aspetos principais de uma siciedade e que evidencia
empiricamente por um confronto entre o passado e o presente. A mudança social pode
ser dividida em vários tipos, dependendo do contexto. Os três tipos de contexto de
mudança social mais estudados são os aspectos da mudança social, o contexto
fragmentário da mudança social e as dimensões do sistema social. As mudanças nos
sistemas sociais não são unidimensionais, mas aparecem como uma combinação dos
resultados das condições de várias componentes, tais como: (1) Os elementos básicos do
número e tipo de indivíduos e suas ações; (2) As relações entre os elementos sociais como
o vínculo social, a lealdade, a dependência, as relações interpessoais e a integração; (3)
O funcionamento dos elementos do sistema, ou seja, o papel desempenhado por
determinados indivíduos ou as ações para preservar a ordem social; (4) A manutenção
dos critérios para determinar os membros do sistema social (Sztompka, 2017).
A mudança conduz a alterações de grandeza vairiada, em elementois do sistema
social. Vários especialistas pressionam diferentes tipos de mudanças. Mas a maioria vê a
importância das mudanças estruturais nos relacionamentos, organizações e laços entre os
elementos da sociedade. A mudança social é uma transformação na organização da
25

sociedade em padrões de pensamento e comportamento, em determinados momentos.
Mudança social refere-se a variações nas relações entre indivíduos, grupos, organizações,
culturas e comunidades, em um determinado momento, mudança social é uma mudança
nos padrões de comportamento, nas relações sociais, nas instituições e nas estruturas
sociais, em determinados momentos. Os sociólogos argumentam que a mudança
estrutural leva à mudança sistémica como um todo, em vez de uma mudança no sistema
social (Sztompka, 2017: 5).
As mudanças que ocorrem na estrutura e função da sociedade fazem parte das
dinâmicas sociais. Essas mudanças fazem parte das atividades humanas, como as
mudanças na personalidade individual, as interações entre indivíduos, os grupos ou
sistemas sociais e mudanças nos sistemas culturais. A mudança social são todas as
mudanças que ocorrem nas instituições sociais, que afetam o sistema social, incluindo
valores, atitudes e padrões de comportamento entre os grupos da sociedade (Sudarta,
2016).
Inovação é uma nova ideia, portanto, um mecanismo alternativo de morfogénese
normativa de invenções. No que diz respeito à mudança, os agentes não tentam evitar as
normas (costumes, tradições, costumes e leis), mas em vez de as aceitar, questionam a
sua validade. A adaptação leva as pessoas que estão fora do ambiente da estrutura social
a pensar em encontrar novas estruturas sociais que sejam muito diferentes (Sztompka,
2017). O conceito de inovação, conforme discutido, mostra indiretamente que o criador
ou inventor destrói a estrutura tecnológica ou o paradigma da ciência dominante que foi
recebido anteriormente. Cada caso começa a partir de um episódio de criatividade ou
rejeição de tradições existentes. Há exceções para o episódio, que ocorre apenas num
pequeno número de pessoas ou, no máximo, num pequeno grupo de membros da
comunidade. Para obter progresso, a inovação é muito dependente do tempo, no qual
indivíduos ou grupos de pessoas entendem uma inovação ao recebê-la e, em última
análise, mudam o modo e os modelos de comportamento que tinham até esse momento
(Sztompka, 2017).
O processo de aceitação das inovações pode ser dividido em quatro etapas. Em
cada etapa, todas as possibilidades serão vistas, um processo continuará ou não, produzirá
morfogénese normativa ou estará apenas nessa etapa. O processo de receber inovação é
gradual na imagem da seguinte forma:
Figura 1: Etapas de disseminação da inovação
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Fonte: Sztompka, 2017:284.

1.1.6 As comunidades rurais no contexto da Sociologia
De acordo com Sastramihartja (Sastramihartja, 1987, cit. in Muhammad Zid,
2016) a sociedade rural é um sistema social que desempenha funções internas, o que leva
à integração dos seus componentes, de forma que o todo é um sistema completo. Além
disso, as funções externas do sistema social incluem processos sociais e as suas ações
ajustam-se ou lidam com uma situação que enfrentam (Muhammad Zid, 2016).
Para Paul H. Landis (Landis, 1948,cit. in Muhammad Zid, 2016) a análise dos
contextos da comunidade rurais é baseada em análise estatística, análise psicológica
social e análise económica. Enquanto segundo Roucek e Warren (Roucek & Warren,
1962, cit. in Muhammad Zid, 2016) para entender as comunidades rurais pode-se ver as
seguintes caraterísticas: (1) A magnitude do papel do grupo primário; (2) Os fatores
geográficos como base para formar grupos; (3) A família como unidade económica
(Muhammad Zid, 2016: 4).
Para Durkheim (Muhammad Zid, 2016) a sociedade é uma unidade na qual
existem partes que têm suas respectivas funções e que estão integradas em equilíbrio. As
partes são interdependentes umas das outras, de modo que, se houver algo que não
funciona, isso danificará o equilíbrio do sistema (Muhammad Zid, 2016: 28).
De acordo com Parsons (Muhammad Zid, 2016) existem quatro componentes
importantes na teoria estrutural funcional, incluindo: (1) Adaptação que significa que a
comunidade sempre se ajusta e se adapta às mudanças que ocorrem, interna e
externamente; (2) Obtenção de metas, o que significa que todo o sistema social tem
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sempre certas metas a serem alcançadas pelo sistema social; (3) Integração, o que
significa que todo sistema social está sempre integrado e tende a permanecer em
equilíbrio, tendência esta que é mantida pela capacidade de sobrevivência do sistema; (4)
Latência que significa que a comunidade sempre tenta manter formas relativamente
constantes de interação e comportamento desviante é sempre anulado através de acordos
que são constantemente renovados (Muhammad Zid, 2016).
O paradigma de análise funcional de Merton, (Wahalng, 1910, cit. in Muhammad
Zid, 2016), tenta estabelecer os limites de alguns conceitos analíticos básicos sobre
análise funcional e explica algumas das incertezas de significado contidas nos postulados
funcionais. Existem três postulados contidos na análise funcional de Merton. O primeiro
postulado é uma unidade funcional da sociedade que pode ser limitada como uma situação
em que todas as partes do sistema social trabalham juntas, num nível de harmonia ou
consistência interna adequada, sem produzir conflitos prolongados que não possam ser
superados ou geridos. O segundo postulado é o funcionalismo universal, relacionado com
o primeiro postulado. O funcionalismo universal pressupõe que todas as formas sociais e
culturais padrão têm funções positivas. O terceiro postulado é o postulado de
indispensabilidade, o que significa que em todo tipo de civilização, todo hábito, ideia,
objeto material e crença cumpre várias funções importantes, tem várias tarefas que devem
ser realizadas e é uma parte importante que não pode ser separada nas atividades do
sistema como um todo. A fraqueza desta teoria estrutural funcional é que ela está fechada
ao processo de mudança social e quer manter o status quo, que não abre para pessoas ou
outras coisas que desempenham um papel (Muhammad Zid, 2016).
A interação social é uma ação ou atividade de duas ou mais pessoas, cada uma
com orientação e propósito específicos. Na interação social, existem ações conhecidas
entre si por aqueles que interagem socialmente. Segundo Soekanto (Soerjono Soekanto,
1985, cit. in Wayan Sudarta, 2016), a interação social é uma relação recíproca entre
indivíduos e indivíduos, indivíduos com grupos e entre grupos e grupos. A interação
social é a chave para toda a vida social, porque sem interação social não pode haver uma
vida em conunto (Sudarta, 2016: 14).
A cooperação é uma forma de interação social entre duas pessoas ou grupos para
atingir o mesmo objetivo ou objetivo comum. A cooperação mútua é uma forma de
cooperação entre os agricultores da comunidade. Na cooperação mútua, existe um espírito
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próximo de parentesco para concluir conjuntamente o trabalho envolvendo interesses
mútuos voluntários. A cooperação mútua é um sintoma social da mobilização de
trabalhadores de massa para empregos que não exigem especialização ou
profissionalização, de modo que quase não há terceirização de mão-de-obra em
cooperação mútua (Sudarta, 2016: 17-18).
1.1.7 O conceito de mudança social
A mudança é uma necessidade na vida humana. A mudança não ocorre apenas no
ambiente físico, mas também na cultura humana. A estreita relação entre o ambiente
físico e a vida humana implica o surgimento da cultura. Esta cultura surge como uma
resposta dos seres vivos (humanos) ao ambiente, a fim de sobreviverem em uma região.
A cultura é vista como uma manifestação da vida de cada pessoa ou grupo de pessoas
para se adaptar às mudanças naturais. A cultura é um esforço humano, a luta de cada
pessoa ou grupo para determinar o seu futuro. A cultura é uma atividade que pode ser
direcionada e planeada (Peursen, 1976).
A mudança social ocorreu devido aos esforços para aumentar a produção e a
produtividade, que foram muito influenciados pela aplicação de tecnologia projetada para
atender às necessidades e metas de produção, num contexto de espaço e tempo. Essas
mudanças estão concentradas nas comunidades rurais, especialmente entre os agricultores
e as suas famílias. Como utilizadora de tecnologia, a comunidade agrícola é um ponto
central no desenvolvimento de vários aspectos, a saber, os aspectos técnicos, económicos,
políticos e sociais. Mas na formulação de políticas de desenvolvimento do setor agícola,
raramente se considera que esses aspectos interagem entre si e produzem uma condição
de inter-relação (Pranadji, 2009: 210).
Os impactos técnicos e económicos da estratégia de integração da tecnologia nas
atividades agrícolas têm sido reconhecidos como capazes de aumentar o ritmo de
desenvolvimento do setor agrícola. Esse impacto positivo está intimamente relacionado
com o nível de habilidades e conhecimentos dos agricultores que adotam tecnologias e
estratégias aplicadas. Mas há muito pouco reconhecimento das condições sociais e da
sociologia como elemento de sabedoria local, ou parte da tecnologia cultural, que também
desempenha um papel no processo de implementação de estratégias de atividades
agrícolas e no processo de adoção de inovações tecnológicas no setor agrícola (Pranadji,
2009).
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Os agricultores como seres humanos na sociedade em geral não têm como escapar
da existência de interação social, que não podem viver sozinhos, mas precisam da ajuda
dos outros. Portanto, na sua vida social, há necessidade de cooperação mútua para
completar todo o trabalho. Uma comunidade que é amistosa, familiar e cooperativa no
dia-a-dia desenvolve atividades comuns de assistência mútua, como encontramos nas
comunidades rurais. Os membros destas comunidades trabalham juntos, mobilizando
energia para todos os aspectos da vida, especialmente no trabalho agrícola tradicional.
Segundo Koentjaraningrat (Koentjoroningrat, 2002, cit. in Bahri, 2014), a cooperação
mútua é a cooperação entre os membros de uma comunidade (Bahri, 2014).
Hoje, vivemos em uma era que é influenciada pela modernização, que mostra uma
mudança rápida. Mas as mudanças trazidas pela modernização às vezes não abrem espaço
para os valores locais sobreviverem e se desenvolverem. Pelo contrário, os valores da
modernização são a única escolha. Por outro lado, ainda existem valores sociais que ainda
são dignos de respeito e expansão. Basicamente, a cultura tem valores que são sempre
herdados, interpretados e implementados junto com o processo de mudança social. A
implementação de valores culturais é um testemunho da legitimidade da sociedade em
relação à cultura. A cultura e a diversidade de valores sociais são fundametais para a
edificação do ser social. Valores sociais são conhecidos como sabedoria local, que
consiste em duas palavras, a saber, sabedoria e conhecimento local. Assim, o
conhecimento local consiste em ideias locais que são sábias, possuem sabedoria e têm
incorporados valores que são seguidos pelos membros da comunidade.
O conhecimento local é uma questão de identidade. Como um sistema, ele
distingue um grupo de pessoas de outro. Essa diferença pode ser entendida a partir dos
tipos de sabedoria local que podem ser explorados, tais como a sabedoria local
relacionada com a alimentação, os cuidados de saúde, as relações humanas e os sistemas
de produção.
O quadro concetual da investigação assenta no conceito de Ulu Ini enquanto
sabedoria local da comunidade Nau Eti que se pode adaptar à absorção de inovações
científicas e tecnológicas na agricultura. A absorção e uso de inovações nas atividades
agrícolas não excluem a prática da sabedoria que tem sido transmitida por gerações. Mas,
em vez disso, usa sabedoria como o conceito Ulu Ini para facilitar a implementação da
ciência e da tecnologia nas atividades agrícolas, retirando desta integração benefícios
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sociais e económicos para toda a comunidade. O benefício da prática do conceito de Ulu
Ini é positivo pelo que esta precisa ser mantida e desenvolvida. As mudanças na prática
Ulu Ini nas atividades agrícolas ocorrem segundo um processo de difusão e de integração
entre sabedoria local e inovação, que resulta em novas práticas agrícolas e novas formas
de organização do setor.
A sabedoria local da comunidade agrícola é um potencial que precisa ser
desenvolvido para melhorar as condições de vida dos agricultores e da população
timorense em geral. Por isso o conceito de Ulu Ini deve ser integrado e desenvolvido para
que se torne num sistema de conhecimento aplicado à prática de atividades agrícolas.
Portanto, os investigadores estão motivados para entender mais sobre a prática do
conceito de Ulu Ini nesta era de modernização, especialmente a prática do conceito em
atividades agrícolas rurais e atendendo ao caso comcreto das comunidade agrícola Nau
Eti. Esta abordagem é influenciada por um conjunto de conceitos teóricos derivados da
exploração conceptual apresentada até aqui, de modo que são organizados de acordo com
o modelo analítico, como mostra a figura 2.
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Figura 2. Quadro analítico /concetual enquadrador da investigação
1

2

Inovação ciência e
tecnologia no setor
agrícola

Sabedoria local,
O conceito de Ulu Ini

3
Difusão da inovação de ciência e
tecnologia no sector agrícola e a
prática do conceito de Ulu Ini
4
Mudanças na prática do
conceito de Ulu Ini nas
atividades de agrícolas

5
Benefícios da prática do
conceito de Ulu Ini nas
atividades de agrícolas

6
O conceito de Ulu Ini
integrado com a
modernização

7
A prática Ulu Ini como uma forma de
organização e de integração das inovações
tecnológica na atividade agrícola atuais.

O quadro concetual da investigação como mostra a figura 6, descreve a relação
entre a prática do conceito de Ulu Ini e a absorção da ciência e tecnologia modernas. A
etapa 1 refere-se à inovação em ciência e tecnologia moderna que serão aplicadas para
melhorar a produção e a produtividade no setor agrícola. A etapa 2 integra a sabedoria
local, o conceito de Ulu Ini que tem sido praticado pela comunidade Nau Eti em Suco de
Irabim de Baixo, no Posto Administrativo Uatu-Carbau Município Viqueque. A terceira
etapa é o processo de difusão da integração entre ciência e tecnologia, praticando o
conceito de Ulu Ini em atividades agrícolas. A quarta etapa são as mudanças que ocorrem
na prática do conceito de "este Ulu Ini, na estrutura organizacional das instituições, nos
programas de trabalho e nas atividades dos membros dos grupos de agricultores. A quinta
etapa refere-se aos benefícios da prática do conceito Ulu Ini obtidos pelos agricultores
pela aplicação conjunta da prática do conceito de Ulul Ini e da tecnologia nas atividades
agrícolas. Por exemplo, os agricultores não pagam a mão-de-obra dos trabalhadores
porque todos trabalham juntos num sistema de cooperação mútua. A sexta etapa referese ao processo de desenvolver o conceito Ulul Ini integrado com a modernização agrícola.
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A sétima etapa mostra o resultado que consiste numa nova forma de trabalho que facilita
a organização das atividades rurais agrícolas.

1.2.

Contexto social de Timor-Leste

Nesta segunda secção do enquadramento da investigação, procedemos à
caraterização do contexto social de Timor Leste do qual emergiu a problemática de
investigação.
Timor Leste é um país com apenas 1.296 milhões de pessoas e uma área
geográfica de 15.006 km2 (dados de 2017). Pela baixa densidade populacional do
território, todas as famílias timorenses têm terras, de onde retiram uma parte significativa
da sua subsistência (vegetais, frutas, tubérculos, plantas e animais) sem precisarem de
intervir na terra ou de guardar os animais, devido à grande fertilidade do solo. Só os
arrozais é que requerem intervenção agrícola, humana técnica.
No contexto de Timor-Leste falamos de agricultores de subsistência e de
produtores agrícolas, sendo que estes são uma minoria. O agricultor é aquele que pratica
uma agricultura de subsistência (para a família) e uma “agricultura social”, ou seja, os
seus recursos e os resultados da produção são partilhados com a comunidade e apenas são
comercializados quando o agricultor precisa de recursos financeiros para fazer face a
outras necessidades (por exemplo, pagar despesas de educação e saúde).
A agricultura enquanto prática social significa que a grande parte dos recursos
agrícolas (cabeças de gado) e da produção agrícola (colheitas de ceriais) são consumidos
pela família do agricultor e partilhados com a comunidade (famílias do clã e famílias de
outros clãs) durante eventos sociais que assumem grande importância para a comunidade,
como o casamento (incluindo o “Barlaque”), o funeral e a construção ou reconstrução de
casas de habitação, das casas tradicionais e sepultúras. As casas tradicionais são espaços
comunitários de arquitectura local onde ocontecem as cerimónias-rituais comunitárias
(como separar os vivos dos mortos, agradecer as colheitas e pedir licença para começar o
cultivo, por exemplo).
Ao contrário do agricultor que pratica uma agricultura de subsistência, o produtor
agrícola tem conhecimento sobre as técnicas agrícolas modernas, desenvolve uma
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agricultura com foco na maior produção possível e orientada para o mercado, para além
de também contribuir para as atividades sociais.
Por isso, no contexto de Timor-Leste, não é a área de produção de arrozais e de
plantações nem o maior número de cabeças de gado que determinam a distinção entre
agricultor de subsistência e produtor agrícola, mas sim a sua capacidade de inovação,
visão e gestão.
Na sociedade timorense, a maioria dos agricultores que vivem em áreas rurais
utilizam o conhecimento e a sabedoria local em atividades produtivas, a cooperação e a
solidariedade, trabalhando em conjunto desde a preparação da terra até à colheita e o
trabalho conjunto na atividade produtiva significa reciprocidade. Neste caso o
proprietário não compensa a prestação do trabalho dos membros da comunidade com
capital financeiro, mas com capital humano participando nas futuras actividades agrícolas
dos outros membros da comunidade. A prestação de trabalho para os outros da
comunidade não é valorizada financeiramente, mas antes modestamente e na forma de
valor social, com prestação de trabalho comunitário no futuro.
Este valor local de cooperação e ajuda mútua está relacionado com o grau de
parentesco, uma vez que este espírito de ajuda comunitária e de auxílio é mais forte entre
aqueles que têm laços familiares e entre os quais existe a mesma dinâmica de interação
social para realizar ou concluir as atividades, ou trabalho social (atividades agrícolas,
construção de casos e construção dos sistemas de irrigação convencional).
O sustento da maioria dos timorenses é a agricultura. Os tipos de espécies
plantadas são o milho, o arroz, a mandioca, o taro, a abóbora, legumes como o feijãoverde, a soja, a cebola, o tabaco, o café e a laranja. O cultivo da terra num lote de floresta
ou antiga área de floresta é feito cortando árvores e arbustos e queimando-os, depois são
arrancadas as raízes e o terreno é arado. Em geral, os agricultores têm o direito de
determinar os locais onde abrirão a floresta. Um terreno pode ser plantado continuamente
entre dois e cinco anos. A maneira de cultivar a terra é levada a cabo por uma família que
às vezes é ajudada por várias outras famílias como quem ainda têm parentesco
(Windiyartil, 2006).
Em Timor-Leste, as culturas agrícolas e a sabedoria local acerca dos alimentos
estão relacionadas com o ambiente local: as condições do clima, a localização geográfica
e o conhecimento das técnicas agrícolas que cada comunidade possui. Por exemplo, nos
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municípios de Manatuto e outras regiões na parte sul de Timor-Leste, como parte da
sabedoria local, utilizam a farinha da árvore de Sagu para fazer trigo de Sagu, e também
faz parte da sabedoria local a conservação deste recurso alimentar comunitário.
A sabedoria local nas relações humanas requer um sistema de produção assente
na relação entre indivíduos ou grupos de indivíduos associados aos sistemas tradicionais
de produção local, como parte dos esforços para atender às necessidades de recursos
financeiros e de mão-de-obra de trabalho. Este sistema foi institucionalizado como
resultado de interações contínuas que foram construídas para que os membros da
comunidade se possam ajudar uns aos outros, ou seja, o trabalho em grupo visando
alcançar maior eficiência e eficácia no trabalho.
De acordo com o Plano Estratégico Desenvolvimento de Timor Leste 2011-2030
(Governo de Timor-Leste 2011: 143) as atividades agrícolas não têm em conta as
especificidades e as vantagens competitivas de cada região, ao mesmo tempo que o facto
de estarem dispersas dificulta o desenvolvimento de associações de agricultores e a
aprendizagem partilhada. A maior parte da produção serve apenas para alimentar a
família de cada agricultor, com pouca comercialização. As estratégias e acções para
apoiar a expansão do sector agrícola precisam de superar desafios específicos nas regiões
montanhosas, nas regiões com diferentes condições climáticas e nas diversas áreas de
Timor-Leste que são inférteis. Os agricultores altamente dependentes da agricultura de
subsistência, bem como as práticas sociais e culturais nas áreas rurais, são muito
necessários para aumentar a experiência e o conhecimento dos agricultores (Governo de
Timor-Leste, 2011).
O incremento do setor agrícola é necessário para reduzir a pobreza, com medidas
para garantir a produtividade e incentivar o crescimento económico nas áreas rurais e a
nível nacional. O crescimento do setor agrícola poderá promover o desenvolvimento
rural. Desde a independência, Timor-Leste investiu fortemente no sector agrícola,
especialmente infra-estruturas, tecnologia agrícola e fornecimento de sementes e
fertilizantes subsidiados. Foi criada uma plataforma para construir um sistema nacional
de pesquisa agrícola, de modo a contribuir para melhorar as capacidades de produção
agrícola. Entre 2007 e 2009, o número de tratores de mão aumentou de 100 para 2.591 e
o número de tratores de quatro rodas aumentou de 13 para 315. Durante o mesmo período
foram fornecidas 133 unidades de debulhadora de arroz e 31 sistemas de irrigação foram
reabilitados.
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No entanto, existem desafios significativos que precisam de ser enfrentados para
que o setor agrícola possa atingir as suas metas de modernização agrícola (uso da
inovação da maquinaria e da agro-química), tais como o uso de sementes superiores,
métodos agrícolas mais eficientes, fertilizantes e pesticidas. A maioria dos agricultores
não pode comprar fertilizantes e pesticidas adequados e não tem acesso a serviços de
apoio que requerem recursos financeiros. A agricultura de subsistência produz níveis
muito baixos de produção e produtividade, e muitos agricultores não têm as habilidades
ou o apoio necessários para serem mais inovadores (Governo de Timor-Leste, 2011: 142).
Esta realidade social que é transversal a todo o país pode ser analisada no caso
particular do Município de Viqueque que é o segundo maior produtor de arroz de Timor
Leste.
A figura 3 mostra os cinco postos administrativos do Município de Viqueque. A
diferença entre os municípios reside nos meios de subsistência, como o nível de atividade
realizado pelo agregado familiar, na propriedade da terra para cada agregado familiar, nos
tipos de plantas que são produzidas, nos tipos de gado que são mantidos e nos tipos de
tecnologia utilizados. Os postos administrativos Uatolari e depois de Uatucarbau são onde
se verifica uma produção de arroz mais intesa, comparativamente com os outros três
postos administrativos.
Figura 3: Mapa do município de Viqueque

Fonte: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste, n.d.) Consulta dia 8 – 11-2018)

O tipo de tecnologia agrícola usada pelas famílias de agricultores do município de
Viqueque é a cobertura de plástico, o fertilizante inorgânico (indústria), o fertilizante
orgânico (natural), os pestícidas orgânicos, os pestícidas químicos, os herbícidas, as
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sementes superiores (geneticamente selecionadas) e a irrigação. Os tipos de gado criados
pelos agregados familiares dos agricultores do município de Viqueque são galinhas,
porcos, ovelhas, cabras, búfalos e cavalos. Os tipos de culturas alimentares produzidas
pelas famílias dos agricultores em município Viqueque são Arroz, Milho, Mandioca,
Batata-doce, Legumes, Feijão. As plantações produzidas incluem o café, o coco, as
fruteiras anuais e as fruteiras sazonais, as árvores de madeira. Existem vários tipos de
propriedade das terras agrícolas: podem ser propriedade privada do agricultor, podem ser
arrendadas, podem ser públicas, ou seja, propriedade do Estado, ou podem se terras
comunitárias que são propriedade do clã.
O nível de atividade agrícola realizado no município Viqueque podem ser
atividades agrícolas de pequena escala (agricultura de quintal), atividades de produção
agrícola que são apenas para as necessidades de consumo das famílias (agricultura de
subsistência) ou atividades agrícolas orientadas para o mercado (Statistics, 2015).
Em termos linguísticos, existem 16 línguas faladas em Timor Leste, de diferentes
influências (Capes, 2010). O município de Viqueque tem seis dialetos: Macasae, Tétum
praça (língua nacional), Tétum Terik, Mediki, Nau-eti e Cairui, como se pode observar
no mapa da figura 4.
Figura 4 : Dialetos falados em Timor-Leste

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_de_Timor-Leste, (Consulta em 5 – 11- 2018)

O mapa da figura 5 mostra que o dialeto de Nau Eti está presente apenas no posto
administrativo de Uatucarbu e Uatulari, do Município de Viqueque, e no posto
administrativa de Baguiá, no Município de Baucau. Nesta investigação o conceito de
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Ulu-Ini será analisado de forma particular no contexto deste dialeto, porque o estudo
centra-se no posto administrativo de Uatucarbu, do Município de Viqueque.
Figura 5: Os contatos linguísticos de Timor-Leste

Fonte: (Albuquerque, 2009), Consulta 5 -11-2018

O mapa dialético em Timor-Leste mostra também que o país é apenas metade da
ilha de Timor, mas possui muitos dialetos. Cada dialeto de cada região mostra as
caraterísticas da área, incluindo as instituições sociais. A diversidade de dialetos é um
valor sociocultural da comunidade local que merece ser preservado e desenvolvido.Cada
dialeto tem as suas próprias instituições sociais sobre a vida social, especialmente em
atividades agrícolas.
No dialeto Nau Eti é usado o termo Ulu-Ini para designar o valor local da
cooperação mútua. O mesmo conceito é designado por vários outros termos, conforme o
dialeto de cada grupo étnico e comunidade local.
Assim, na comunidade de Baiqueno, da Região Administrativa Especial OecussiAmbeno, assim como em partes de Kefa, na Indonésia, usa-se o termo "TABOA". Na
comunidade de Tétum Térik do posto administrativo de Tilomar, Fatumea, Suai e
Fohorem no município de Covalima usa-se o termo "HAKHAWAK". Na comunidade
Bunak, em Bobonaro, Maliana e algumas comunidades do município de Covalima, usam
o termo "KHA" para designar o trabalho local conjunto. Nas comunidades Tokodede e
Mambae, nas áreas dos municípios de Liquica, Aileu, Ainaro, Ermera, e alguns dos
municípios de Manufahi, o termo utilizado para designar o trabalho comunitário é
"SLULU". Nas comunidades de Betano e Fatuberliu, nos municípios de Manufahi, e no
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posto administrativo Viqueque, do município de Viqueque, é usado o termo
"HAROSAN" do dialeto Tétum Terik. No posto administrativo de Baucau, Quelicai,
Laga, algumas comunidades do posto administrativo de Venelale e Baguia, do município
de Baucau, e algumas cominidades do posto administrativo de Viqueque, Uatu-Lari, Ossu
e Uatu-Carbau, do município de Viqueque, é usado o termo “TAHERI” ou “FULILAÀ”.
Nas comunidades do posto administrativo Iliomar e algumas comunidades do posto
administrativo de Loro no município de Lautem, é usado o termo “FULIDADAI”. No
posto administrativo de Lospalos, Tutuala e algumas comunidades do posto
administrativo Moro no município de Lautem, é usado o termo “FUFULE”.
1.3

Questão de partida

O objetivo sócio-económico dos produtores agrícolas e do Governo é produzir
uma mudança social na sociedade que possibilite a melhoria das condições de vida das
pessoas, não só em termos comunitários como também em termos de crescimento
económico. Na dimensão mais estreita, o desenvolvimento do setor agrícola tem como
objetivo aumentar o nível de produtividade através do aproveitamento e da adaptação do
conhecimento e da tecnologia moderna provenientes do exterior, no sentido de garantir
os bens alimentares necessários para a população.
Para tal a primeira questão de estudo de carácter exploratório é a seguinte: como
é praticado o conceito de Ulu-Ini nas atividades agrícolas realizadas pelos agricultores do
suco Irabim de Baixo, do posto administrativo de Uatu-Carbau, no municípiode Vique
que, na era moderna?
Esta questão entronca com outra mais geral presente na Sociologia e nas outras
ciências sociais: a fim de manter e preservar o conhecimento e a sabedoria locais, os
valores e a identidade sociocultural da comunidade, será que podemos combinar os
conhecimentos e os valores tradicionais com os conhecimentos modernos? Será que o
conhecimento e os valores da sabedoria local podem ser a base para o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia, bem como um instrumento para adaptar a inovação e a
tecnologia à realidade local?
Uma outra preocupação que se coloca aqui será a de que a adaptação da ciência e
da tecnologia do exterior às atividades agrícolas desenvolvidas numa base comunitária,
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em vez de resolver os problemas – baixa produtividade, falta de conhecimento e ausência
de uma visão de desenvolvimento mais alargada – não poderá impulsionar o surgimento
de novos problemas? E sobre o valor da sabedoria e do conhecimento local que têm sido
praticados pela comunidade, será que vai sobreviver e adaptar-se aos efeitos da
modernização, ou será que vai desaparecer na sociedade, simultaneamente com a
degradação da cultura e da identidade da comunidade?
A fim de manter e preservar o conhecimento e a sabedoria locais, os valores e a
identidade sociocultural da comunidade, será que podemos combinar os conhecimentos
e os valores tradicionais com os conhecimentos modernos? Será que o conhecimento e os
valores da sabedoria local podem ser a base para o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, bem como um instrumento para adaptar a inovação e a tecnologia à realidade
local?
Para responder a este conjunto de questões e ter mais conhecimento sobre a prática
Ulu-Ini como investigadores, entrevistamos doze (12) pessoas que trabalham como
agricultores. Com base nas experiências, nas opiniões e nos testemunhos referidos pelos
participantes no estudo, procuraremos ao longo desta investigação descrever o fenómeno
da prática do valor tradicional e de conhecimento local Ulu-Ini, por via da realização de
um estudo intitulado “A prática de costume tradicional “Ulu-Ini” na era da modernização:
o caso da sociedade agrícola em Timor-Leste”.
Para responder a estas questões foram considerados também dados secundários
sobre a produtividade e o nível de produção das várias culturas, o grau de conhecimento
dos agricultores, a distribuição de ferramentas agrícolas e a visão dos agricultores acerca
do desenvolvimento da agricultura.
1.4

Objeto e objetivos da investigação

A prática de Ulu Ini é uma prática de voluntariado baseada numa cultura do
coletivismo. O conceito de "Ulu-Ini" é conhecido na comunidade falante do dialeto Nau
Eti e tem outras terminologias nas outras comunidades de Timor-Leste, de acordo com o
dialeto de cada região. Numa perspetiva sociológica, o termo Ulu-Ini refere-se ao
comportamento que consiste em fazer algo em conjunto, que é voluntário, tem uma
orientação para interesses coletivos e interesses individuais, em simultâneo. Uma vez que
o ser humano enfrenta na sua vida problemas e desafios (familiares, económicos, de saúde
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e de trabalho), ele vai recorrer à ajuda da comunidade e assim beneficiar da solidariedade
de outros indivíduos ou grupos.
O termo ou a prática de Ulu Ini que tem sido usado pelos agricultores é um valor
sócio-cultural que integra a identidade que representa e carateriza a comunidade.
Portanto, há uma necessidade urgente de conhecer e identificar o conceito de Ulu Ini, no
sentido de contribuir para o bem-estar das pessoas, enquanto estratégia de
desenvolvimento da comunidade, para e pela comunidade.
1.4.1 Objeto de investigação
O estudo concentrou-se nas comunidades rurais, especialmente nos agricultores
que praticam o conceito de Ulu Ini na comunidade Nau Eti. O conceito de Ulu Ini é um
hábito de trabalho para o cultivo nos campos e arrozais, por exemplo. Os agricultores que
participaram no estudo foram caraterizados de acordo com a experiência agrícola, idade
e nível de habitação literária. Os agricultores trabalham sempre juntos para praticar o
conceito de Ulu Ini nas atividades agrícolas, que começa com a limpeza do sistema de
irrigação, a limpeza dos arrozais, o arar dos campos, o uso da rotativa para alisar o terreno
agrícola, o plantio, a capina (a remoção das ervas daninhas), a colheita e a
armazenamento.
O foco desta pesquisa é a comunidade Nau-Eti do suco Irabim de Baixo, do posto
administrativo Uatu-Carbau, do município Viqueque. O mapa da figura 4 permite
observar os vários sucos dos cinco postos administrativos que fazem parte do município
de Viqueque.
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Figura 6: Mapa dos sucos dos cinco postos administrativos do município de Viqueque

Fonte: https://descentralizasaun.files.wordpress.com/2013/08/viqueque_dist_sucos_nome.jpg Consulta
dia 8/11/2018

1.4.2 Objetivo geral
Este estudo tem como objetivo geral identificar e explorar as práticas dos valores
do conhecimento local Ulu Ini e a sua utilização nas práticas agrícolas atuais, no contexto
da progressiva modernização (inovação e tecnologia) da atividade agrícola, por parte dos
agricultores do Suco Irabim de Baixo, do posto administrativo Uatu-Carbau, do
município Viqueque, em Timor-Leste.
1.4.3 Objetivos específicos
Para nos oferecer uma melhor informação, este estudo tem os seguintes objetivos
específicos:
1. Conhecer o conceito de Ulu-Ini praticado pela comunidade suco de Irabim de Baixo,
posto administrativo Uatu-Carbau, município Viqueque, do ponto de vista da
comunidade camponesa, e como o conceito é aplicado no dia-a-dia dos agricultores.
2. Perceber a razão da adaptação da prática tradicional do Ulu-Ini às atividades agrícolas
modernas.
3. Identificar as mudanças na implementação da prática concetual do Ulu-Ini nas
atividades agrícolas como resultado da modernização.
4. Identificar quais são os benefícios da prática Ulu-Ini na modernização agrícola.
5. Determinar a possibilidade de utilizar esta prática do conceito Ulu Ini e combiná-la
com o conhecimento e a tecnologia moderna.
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Capítulo II. - Metodologia
A nossa investigação que assentou no método qualitativo. Neste capítulo iremos
a apresentar: a localização, o tempo e a pertinência do estudo; os procedimentos de
recolha dos dados; os procedimentos de análise dos dados empíricos, designadamente, a
técnica da análise de conteúdo aplicada com o apoio dos procedimentos de análise do
software Nvivo. Recorde-se que o nosso objeto de é: estudar a prática Ulu-Ini nas
atividades agrícolas realizadas pelos agricultores do suco Irabim de Baixo, do posto
administrativo de Uatu-Carbau, no municípiode Viqueque.
2.1 Metodologia qualitativa: algumas notas
Para responder aos nossos objetivos anteriormente enumerados, a abordagem que
foi utilizada nesta investigação envolveu a revisão literária científica e a produção de
material empírico a partir de uma metodologia qualitativa.
O método qualitativo tem sido adotado nas ciências sociais e comportamentais
(Pinto-Coelho, Zagalo, & Ruão, 2016). Esta abordagem debruça-se sobre as emoções e
os significados dos indivíduos, ou seja, ajuda os investigadores a compreender sobre
como é que as pessoas sentem sobre um fenómeno ou uma realidade estudada. Em suma,
o método qualitativo é como uma técnica que é utilizada para descobrir um fenómeno
inerente aos comportamentos, às atitudes e aos valores (Baptista & Sousa, 2011).
No estudo qualitativo, o pesquisador é um instrumento-chave. Neste contexto, a
qualidade do resultado de investigação qualitativa é determinada pela capacidade do
investigador. Portanto, o estudo qualitativo requer o domínio da metodologia da
qualitativa. Os investigadores qualitativos recolhem múltiplos dados ou informações,
através de várias técnicas, a saber: entrevistas, observações, documentos e informações
audiovisuais, em vez de confiar numa única fonte de dados. Os procedimentos
qualitativos têm uma abordagem mais diversificada na pesquisa académica do que os
métodos quantitativos. A metodologia de investigação qualitativa também tem
suposições filosóficas, estratégias de investigação, métodos de recolha, análise e
interpretação de diversos dados (Creswell, 2014:184).
As etapas de recolha de dados pretendem tentar limitar a investigação, reunir
informações através de entrevistas estruturadas, documentação, materiais visuais e
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tentativas de elaboração de protocolos para gravação / registo de informações. As etapas
da recolha de dados são três: identificar os locais e os indivíduos selecionados para fazer
parte do estudo; formular os tipos de dados a serem recolhidos, os tipos de estratégias e
argumentos sobre os pontos fortes e fracos de cada estratégia de recolha de dados;
formular outras estratégias de recolha de dados além das observações e entrevistas usuais.
Os procedimentos de recolha de dados no estudo qualitativo envolvem quatro
tipos de estratégias, a saber: a observação qualitativa, que é uma observação em que os
investigadores vão diretamente ao campo para observar o comportamento e as atividades
dos indivíduos no local do estudo; as entrevistas qualitativas, através das quais os
investigadores são diretamente confrontados com os participantes, através da realização
de entrevistas; a recolha de documentos qualitativos sob a forma de documentos públicos;
a recolha de material audiovisual sob a forma de fotografias, gravações de som e
gravações de vídeo (Creswell, 2014:189-193).
Antes de começar, os investigadores qualitativos planeam uma abordagem para
registar os dados da pesquisa. Os procedimentos utilizados para registar os dados
incluem: procedimentos de observação; o uso de protocolos de entrevista (título,
instrução, pergunta, processo de avaliação, tempo e agradecimento); notas manuscritas
resultantes da transcrição e fitas de áudio e/ou vídeo; documentação de materiais
audiovisuais (fotos e gravações de som) sobre o valor e a confiabilidade das fontes de
dados (Creswell, 2014:193-194).
A investigação nas Ciências Sociais consiste em abordar, segundo uma sequência
lógica, tópicos como o processo de formulação de projetos de pesquisa social, trabalho
de exploração, elaboração de planos de pesquisa, critérios de seleção de técnicas de
recolha de dados, cuidados e análise de dados empíricos. O investigadorador deve tentar
entender o projeto de estudo sob a forma de perguntas, em que ele tenta indicar com a
maior precisão possível o que quer saber, explicar e entender melhor. A formulação da
questão exige que o investigador esclareça o objetivo de cada pergunta e que a sua
formulação seja clara e precisa (Quivy & Van Campenhoudt, 2017).
As observações incluíram todos os modelos analíticos que testaram factos a partir
de dados observáveis. Os dados necessários para a observação são definidos pelo
indicador da dimensão do conceito. Se o estudo for direcionado a um fenómeno ou a um
evento específico, a restrição analítica é definida automaticamente. Caso contrário, o
campo de análise deve ser claramente definido. Quanto à tradução do instrumento de
observação, ele pode ser apresentado de maneira diferente, dependendo de a observação
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ser direta ou indireta. Existem três etapas da observação: as observações que consistem
em instrumentos de design capazes de produzir toda a informação necessária e que
precisam ser testados; as observações que consistem em teste de instrumento de
observação; uma operação destinada a recolher os dados. Os principais métodos de
recolha de informações são as entrevistas, a observação direta (Quivy & Van
Campenhoudt, 2017).

2.2 Localização da pesquisa
A identificação da localização e dos participantes da investigação foi escolhida
com cuidado. A técnica e estratégia na condução de pesquisas qualitativas é escolher
deliberadamente participantes ou locais. A pesquisa qualitativa nem sempre sugere
amostragem aleatória ou a seleção de um grande número de participantes locais, como é
normalmente encontrado em pesquisas quantitativas. Uma discussão sobre os
participantes e a localização da pesquisa qualitativa pode abranger quatro aspectos
identificados por Miles e Huberman (Miles & Huberman, 1994, cit. in Creswell, 2014:
189) (a) o local de pesquisa, isto é, onde a pesquisa será realizada, (b) o ator, isto é, a
pessoa a ser observada ou entrevistada, (c) o evento, isto é, a incidência de qualquer
fenómeno percebido ou realizado pelos atores observados, os entrevistado, e (d) o
processo que é a natureza dos eventos que os atores desenvolveram no ambiente
(Creswell, 2014).
O estudo foi realizado no suco Irabim de Baixo, no posto administrativo de UatuCarbau, no município Viqueque, em Timor-Leste, entre março de 2018 e início de junho
de 2018. A determinação da localização deste estudo baseou-se na consideração de que a
localização é um suco cuja comunidade fala a língua Nau Eti e pratica o conceito de Ulu
Ini na sua vida social, especialmente na agricultura. O Suco Irabim também possui a
maior área de terras agrícolas no posto administrativo de Uatu-Carbau e tem uma área
agrícola potencial no município de Viqueque. Como uma das áreas potenciais da
agricultura, o uso de ferramentas e tecnologias modernas é inevitável. A adoção de
inovações que ocorrem na agricultura afetará o sistema e a cultura local. Se o conceito de
Ulu Ini como uma sabedoria local da comunidade Nau Eti não for desenvolvido no
processo de adaptação da cultura tradicional à tecnologia moderna ele pode,
eventualmente, desaparecer.
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2.3 Técnicas de recolha dos dados
Os dados recolhidos na investigação qualitativa são dados primários. Existem
duas abordagens para obter dados primários, nomeadamente a realização de entrevistas
diretas com os entrevistados e a realização de observações para descobrir o contexto real.
Para que os dados recolhidos sejam completos e válidos, é necessário recolher
dados secundários para torná-los dados comparativos. As técnicas de recolha de dados
utilizadas neste estudo foram a recolha de dados primários e a recolha de dados
secundários.
2.3.1 Recolha de dados primários
As entrevistas semi-estruturadas foram utilizadas para obter informações sobre os
agricultores do Suco de Irabim de Baixo, do posto administrativo Uatu-Carbau, no
município Viqueque. Esta etapa é uma abordagem para conduzir as entrevistas cara a cara
diretamente com os agricultores. As entrevistas são técnicas de recolha dos dados que
consistem num diálogo entre o entrevistador e a pessoa entrevistada e onde o investigador
recolhe os dados primários da investigação, para análise posterior. As entrevistas foram
gravadas e depois transcritas, constituindo-se a sua transcrição como o material alvo da
análise. Neste estudo, foi utilizado um guião de entrevista (Anexo X).
2.3.2 Recolha de dados secundários
Este estudo também mobilizou alguns dados secundários, como estatísticas
agrícolas sobre o potencial agrícola, a produtividade e a produção agrícola do município
de Viqueque. O nível de adoção de inovações agrícolas, por exemplo, conhecimento de
técnicas agrícolas e uso de tecnologia agrícola. Os dados secundários foram obtidos
através das estatísticas do município de Viqueque, da Direção do Centro Nacional de
Estatística (Ministério do Plano e das Finanças, Direção Nacional de Estatística) da
República Democrática de Timor-Leste (RDTL).
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2.3.3 Estratégia de recolha de dados
A estratégia de recolha dos dados empíricos envolveu dois passos fundamentais.
a. Solicitar à UNTL (Universidade Nacional Timor Lorosae) a realização de uma
carta de apresentação da investigação, dirigida ao Presidente da Associação de
Agricultores de Uatu-Carbau, ao Chefe de Suco Irabim de Baixo, ao
Administrador do posto de Uatu-Carbau, ao Diretor da Agricultura do município
Viqueque e ao Administrador do município de Viqueque, para explicar o tema em
estudo.
b. Realizar uma reunião com o Chefe de Suco de Irabim de Baixo e alguns líderes
da comunidade para explicar o objetivo da pesquisa e, ao mesmo tempo, solicitar
permissão para realizar as atividades de pesquisa no local.
As fases de recolha dos dados foram seis:
a. Tradução do guião da entrevista para o dialeto local para facilitar o processo de
entrevista e as atividades de recolha dos dados de campo;
b. Entrevista aos 10 agricultores das várias aldeias do Suco de Irabim de Baixo;
c. Entrevista ao Coordenador da Associação de Agricultores do Posto
Administrativo Uatu-Carbau. O objetivo da entrevista foi esclarecer a existência
do conceito de Ulu Ini e a adoção de inovações de tecnologia agrícola;
d. Após serem recolhidos, os testemunhos dos entrevistados foram transcritos;
e. Foi codificada a informação e agrupados os dados segundo os tópicos abordados
para facilitar a sua análise e discussão;
f. Procedeu-se à análise e interpretação dos dados.
2.4 Caraterização dos entrevistados

Embora mais à frente sejam abordados os atributos dos entrevistados, optámos
por apresentar no Anexo II um quadro indicativo que fornece uma perspetiva global sobre
as caraterísticas dos 12 entrevistados. Neste estudo, realizamos entrevistas a 12 pessoas,
das quais 10 eram agricultores e outra pessoa era um oficial de extensão agrícola do
Ministério da Agricultura que também tinha uma produção agrícola. Outro entrevistado
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é o Coordenador da Associação de Agricultores do posto administrativo Uatu-Carbau e
trabalha como profissional de saúde no posto administrativo Uatu-Carbau.
2.5 A técnica da análise de conteúdo
Neste ponto do trabalho é feita uma apresentação sobre a técnica da análise de
conteúdo e dos procedimentos de análise de conteúdo no contexto da aplicação do
software NVivo © Versão 11. A análise de conteúdo é usada para descrever e interpretar
conteúdo de todos os tipos de documentos. Essa análise possibilita descrições
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a interpretar as mensagens e a
compreender o significado em níveis que vão além da leitura comum. A metodologia
desta pesquisa faz parte da busca teórica e prática, com significado especial no campo da
investigação social, onde as metodologias qualitativas podem produzir a compreensão
rigorosa e relevante acerca das práticas sociais.
A investigação nas ciências humanas e sociais tem passado nas últimas décadas
por transformações que influenciam diretamente a forma como os investigadores utilizam
as técnicas e os instrumentos de recolha e de tratamento dos dados, com o objetivo de
responder às suas questões e problemas de investigação. A análise de conteúdo é, por
isso, mais do que uma simples técnica de análise de dados e representa uma abordagem
metodológica com caraterísticas e possibilidades próprias (Moraes, 1999).
A técnica da análise de conteúdo foi utilizada por permitir a interpretação do
significado implícito dos dados recolhidos por meio da entrevista. A análise começou
com a realização de uma leitura flutuante do corpus para estabelecer um primeiro contato
com a informação empírica (Bardin, 2014).

As categorias foram formuladas e

estruturadas tendo em conta os objetivos do estudo e o propósito das questões constantes
da entrevista (conforme o guião da entrevista). Outras categorias emergiram dos dados,
por se entender que tal opção facilitaria a fidelidade da análise ao pensamento dos
entrevistados (Esteves, 2006).
Os avanços tecnológicos têm apoiado o desenvolvimento de softwares que ajudam
na análise de dados. As suas funções vão desde análises simples, como estatísticas
descritivas e frequências de palavras, até procedimentos mais complexos, como o
mapeamento de ligações e a estimação de modelos. Em particular, no que diz respeito à
análise de conteúdo, o surgimento destes programas é muito importante para permitir a
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codificação e a categorização de grandes quantidades de informação (Alves, Filho, &
Silva, 1994).
Esquematicamente, podemos dizer que o processo de análise se baseou numa
estrutura analítica como mostra a figura 7 constituída por cinco fases estruturais: a recolha
e o processamento dos dados empíricos, a análise dos mesmos e, por fim, a discussão e
conclusão acerca do objeto de estudo. Cada uma destas cinco etapas é descrita a seguir.
Figura 7. Estrutura analítica da investigação
Edição e codificação dos
dados
(categorização)
Análise de dados
empíricos e
secundários

Recolha dos
dados empíricos
e secundários

Conclusão

Descussão e
interpretação

A investigação inicou-se com a recolha dos dados empíricos e secundários, como
descrevemos anteriormente. Segui-se a fase da edição dos dados empíricos com a
transcrição dos discursos dos entrevistados e a definição das categorias e as subcategorias
temáticas (categorização) que abriu caminho para a análise dos dados que consistiu na
atividade de tratamento (por via da codificação) e da análise do conteúdo das entrevistas,
de forma a responder às questões de estudo. Por fim, a discussão permitiu ao investigador
discutir a importância e a relevância dos resultados obtidos, assim como formular as
conclusões que podem ser alcançadas.
A análise do conteúdo das entrevistas conjugou o método quantitativo (para a
contabilização da frequência de ocorrência de conceitos) com o método qualitativo. O
primeiro permitiu quantificar posições e identificar padrões nos dados, enquanto o
método qualitativo permitiu “compreender o sentido da comunicação” implícita ou
explícita, bem como o significado latente do conteúdo (Bardin, 2008:41).
O Nvivo é um software de análise de conteúdo (a par de outros como o WebQDA,
49

p.e.) que permite gerir, explorar e descobrir padrões nos dados, a partir da integração de
fontes de diferentes naturezas (textos, imagem, som e vídeo) e do desenvolvimento de
um trabalho colaborativo, de forma síncrona ou assíncrona. O Nvivo possibilita ainda a
codificação cruzada de dados e documentos, a contagem das unidades de codificação e a
consulta das interligações entre estas mesmas unidades.
A análise dos dados realizada com recurso ao NVivo permitiu a codificação das
entrevistas, organizando os dados num conjunto hierarquizado de nós, ou “categorias
concebidas para ajudar o investigador a definir e explorar ideias de investigação,
encontrar texto relevante para ideias complexas, perseguir intuições fortes em todas as
direções, manter os que se revelam úteis e formular e testar hipóteses” (Richards &
Richards, 1991: 308).
Na utilização do Nvivo no presente estudo, procedeu-se em primeiro lugar à
importação das fontes internas (em formato Word e PDF), isto é, os textos das entrevistas
que constituíram o material de estudo (corpus). Numa segunda etapa procedeu-se à
codificação do material empírico. A codificação foi feita com recurso a sistemas de
classificação (case classification) e a sistemas de codificação (coding). Os sistemas de
classificação permitiram caraterizar os agricultores participantes. Assim, os sistemas de
classificação permitiram classificar a amostra com base em traços objetivos (attributes)
como o género e a faixa etária, por exemplo.
Foi criado um sistema de classificação sociodemográfica dos entrevistados, que
incluiu os atributos género, faixa etária, estado civil, número de membros da família,
habilitações literárias e experiência agrícola, em anos, e que permitiu caracterizar os
entrevistados. Foi criado um segundo sistema de classificação sobre as condições
económicas incluiu os atributos estatuto da propriedade, tipos de áreas agrícolas e tipos
de produção animal e vegetal (Quadro 1).
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Quadro 1: Sistema de classificação sociodemográfica e condições económicas dos entrevistados
Sistemas de
classificação

Atributos
Género
Faixa etária
Estado civil
Número de membros de família

Dados
de
sociodemográficos
Habilitações literárias

Experéncia agrícola (em anos)
Estatuto da Propriedade
Tipos de área agrícolas

Arrozal - área de produção (em
hectares)

Dados de condições
económicas

Pastagem - área de produção (em
hectares)
Plantações - área de produção (em
hectares)
Quinta - área de produção (em
hectares)
Pastagem de gados
Variedades de Plantações

Plantações de Madeira
Plantações de Frutas
Variedades de Frutas e Hortículas
Variedades de Cereais

Categorias
Masculino
35-50 Anos
51-65 Anos
£ 75 Anos
Casado
1-5 Pessoas
1-6 6-10 Pessoas
1-7 £ 11 Pessoas
Ensino Básico
Ensino Pré-primário
Ensino Secundário
Ensino Vocacional
25-45 Anos
46-65 Anos
Privado
Arrozal,
Quintal,
Plantação
Pastagem de gado
1-5h
6-10h
£80h
£ 50 hectares
5 - 40h
£ 200h
0,5 – 2h
2,5-4h
£80h
Búfulo, Vaca, Cabra e Galinha
Plantações de Madeira,
Plantações de Frutas,
Variedades de Frutas e Hortículas,
Variedades de Cereais
Bambu, Catechu, Mogno, Palmeira, Teca
Coco, Fruta-pão, Manga, Cana-de-açúcar, Nogueira
de Iguape
Abóbora, Banana, Beringela, Couve, Mamão,
Melância
Amendoim, Arroz, Batata-doce, Feijão, Mandioca,
Milho, Tarot

Fonte: resultados primários de processamento de dados

Numa terceira fase da codificação, foi criado o sistema de codificação que
permitiu a criação de uma hierarquia de nós com base na matriz de análise de conteúdo
(Anexo I). A matriz ou grelha de análise foi usada para orientar a codificação da
informação empírica.
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Foram assim identificadas cinco dimensões de estudo: 1) O conhecimento acerca
do conceito de Ulu-Ini; 2) As razões da integração da prática Ulu Ini na atividade agrícola;
3) Mudanças na implementação da prática concetual Ulu Ini; 4) Os Benefícios de praticar
o conceito de Ulu Ini; 5) As possibilidades do conceito do Ulu Ini combinado com o
conhecimento e a tecnologia moderna. Cada dimensão de estudo integra um conjunto de
categorias que correspondem aos tópicos e questões de estudo abordadas junto dos
participantes. Cada categoria é ainda classificada segundo um conjunto de subcategorias
que permitem sistematizar os significados observados no discurso dos entrevistados
acerca das questões abordadas (Anexo II).
Cada dimensão de estudo é composta por um conjunto de nós e sub-nós (Anexo
IV). Os nós receberam códigos que formam categorias de informações e vão ser
compostos por fragmentos de texto do material empírico, neste caso das entrevistas
(Alves et al., 1994). Os nós podem ainda ser definidos como os recipientes da codificação,
dado que vão permitir agregar as “unidades de codificação” ou as “unidades de registo"
que o investigador identifica como tendo um significado comum.
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Capítulo III. - Resultados da Investigação
No terceiro capítulo da dissertação são apresentados e analisados os dados
secundários e depois os dados primários da investigação.
3.1. Análise de dados secundários
Com base em dados secundários (estatísticas de Timor-Leste) procedeu-se à
caraterização sociodemográfica, económica e social do Município Viqueque e, em
particular, do posto admnisrativo Uatu-Carbau, espaço onde foi realizada a investigação
empírica.
3.1.1 Caraterização do Município Viqueque
Timor-Leste restaurou a sua independência em 20 de maio de 2002, após de 24
anos de luta contra a ocupação da Indonésia. Com a independência muitos dos recursos
humanos (entre eles professores, técnicos administrativos, médicos e outros profissionais
de saúde) voltaram para a Indonésia, o que deixou Timor-Leste sem o seu principal fator
de desenvolvimento e a braços com um crescimento populacional é muito rápido.
Com base nos dados do recenseamento da população de 2015, a população total
de Timor-Leste é de 1.183.643 pessoas. A população timorense é composta por 50,8% de
homens (601.112) e 49,2% de mulheres (582.531). As faixas etárias mais representativas
da população são a dos 5 aos 19 anos, e os municípios mais numerosos são os municípios
de Díli, com total de polução de 277.279, de Ermera com total de 125.702 habitantes, de
Baucau com total de 123.203 habitantes, de Bobonaro com total de 97.762 habitantes e
de Viqueque com total de população de 76.033 (National Statistics Directorate, 2015).
3.1.2 Dados demográficos do Município de Viqueque
O município de Viqueque é o quinto município com mais população timorense,
depois de município Díli, Ermera, Baucau e Bobonaro. O município de Viqueque tem
uma população total de 76.033 habitantes, dos quais 38.131 homens e 37.902 mulheres
(National Statistics Directorate, 2015). Face a 2010 a população aumentou 8,8% com
idêntico contributo de ambos os sexos (cerca 8,0%).
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Tabela 1: População do município de Viqueque, por faixa etária e sexo, Censo 2010 e Censo 2015
Grupo de

Censo 2010

Censo 2015

Idade

Masculino

Femenino

Total

Masculino

Femenino

Total

Menos de 1

1.049

985

2.034

1.006

908

1.914

1-4

4.429

3.981

8.410

3.843

3.584

7.427

5-9

5.643

5.117

10.760

5.659

5.078

10.737

10-14

4.838

4.444

9.282

5.721

5.124

10.845

15-19

3.099

3.246

6.345

4.291

4.079

8.370

20-24

1.880

2.076

3.956

2.115

2.494

4.609

25-29

1.639

2.027

3.666

1.892

2.213

4.105

30-34

1.779

1.945

3.724

1.724

1.902

3.626

35-39

2.193

2.137

4.330

1.723

1.937

3.660

40-44

1.499

1.436

2.935

2.203

2.016

4.219

45-49

1.221

1.239

2.460

1.609

1.508

3.117

50-54

967

909

1.876

1.101

1.133

2.234

55-59

760

698

1.458

997

822

1.819

60-64

1.473

2.008

3.481

1.007

1.205

2.212

65-69

1.195

1.310

2.505

1.337

1.769

3.106

70-74

605

660

1.265

980

1.031

2.011

75-79

367

430

797

485

532

1.017

80-84

161

214

375

252

323

575

85 +

179

198

377

186

244

430

Total

34.976

35.060

70.036

38.131

37.902

76.033

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
consulta dia 17 Janeiro 2019.

Uma análise mais particular da variável idade (gráfico 1) permite-nos concluir: o
município de Viqueque tem uma pirâmida populacional jovem, ou seja, possui mais
população nas faixas etárias das crianças e jovens (indivíduos entre os 0 e os 24 anos) e
menos população nas faixas etárias superiores, tanto entre os homens como entre as
mulheres o que segue o padrão comum dos países próximos (como a Indonésia, Filipinas
e Papua Nova-Guiné)1; subsiste uma redução (absoluta e relativa), nos últimos anos, das
1

Saliente-se o seguinte a esperança de vida à nascença em Timor Leste, segundo informação do Banco
Mundial evolui de 39,6 anos, em 1970 (ainda sob administração de Portugal) para 59,4 anos, em 2000 (o
perído de ocupação pela Indonésia ocorre entre 1975 e finais dos anos 1990, em 2002 Timor Leste tornase um estado independente). Em 2017, aquele indicador atingia os 69,2 anos. Por sua vez, o IDH do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) coloca o país no escalão do
“desenvolvimento médio”, embora tenha existido uma redução do IDH de 2016 para 2017 de 0,631 para
0,625.
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faixas etárias de crianças com menos de 5 anos de idade (será que estamos perante um
processo de modernização da estrutura demográfica? – questão a importante a estudar); a
jovialidade da população, característica essencial dos timorenses residentes no território,
anda a par da importância do segundo maior grupo etário, indivíduos em idade ativa, ou
a chamada força de trabalho, com idades entre os 20 e os 59 anos. Tal aspeto representa
provavelmente um grande potencial para o desenvolvimento do setor agrícola.
Gráfico 1: Pirâmida da população do município de Viqueque, por faixa etária e sexo, 2015

Fontes:http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
(consulta; 15 Janeiro 2019).

3.1.3 Estrutura administrativa do Município de Viqueque
O Município de Viqueque está dividido em cinco postos administrativos. Cada
posto administrativo tem uma topografia montanhosa. O posto administrativo Lacluta,
que faz fronteira com o município Manatutu e o município de Baucau, possui apenas
algumas áreas planas. A região do posto administrativo de Lacluta inclui as montanhas
de Aitana (área de guerrilha durante a luta pela independência).
Tabela 2: Estrutura administrativa do município de Viqueque
Posto Administrativos

Sucos

Aldeias

Lacluta
4
20
Ossu
10
63
Uatu-Carbau
6
30
Uatu-Lari
6
63
Viqueque
10
62
Total
36
238
Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 16 janeiro 2019.
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Tal como o posto administrativo de Lacluta, o posto administrativo de Ossu
também é montanhoso, Não há muitas planícies e as áreas montanhosas incluem as
montanhas de Boilo, Nahareca, Mundo Perdido e Larigutu. O posto administrativo de
Viqueque é o maior posto administrativo, cujo território inclui as montanhas de Uaimori,
Bibileo e Uatu-Dere. O posto administrativo de Viqueque é o que incluiu as maiores
planícies do município, mas estas não são utilizadas para o cultivo ou produção agrícola.
Os postos administrativos com maior dimensão são Viqueque (610.90 Km²), Ossu
(427.17 Km²) e Lacluta (416.54 Km²) que correspondem a 32%, 23% e 22% da área do
município, respetivamente (Tabela 3).
Tabela 3: Área administrativa de cada posto administrativo do município de Viqueque
Posto Administrativos

Área (Km²)

Percentagem do território do município (%)

Lacluta

416.54

22.15

Ossu

427.17

22.72

Uatu-Carbau

131.66

7.00

Uatu-Lari

294.13

15.64

Viqueque

610.90

32.49

Total

1.880.39

100

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 16 janeiro 2019.

O posto administrativo Uatu-Lari e o Uatu-Carbau estão geograficamente
próximos e o seu terreno é planalto e montanhoso. A montanha Matebean faz parte do
município de Viqueque (a sul) e do município de Baucau (a norte). Esta montanha é
dividida pelo monte Bina Borabo que na parte oeste faz parte do posto administrativo
Uatu-Lari e a leste faz parte do posto administrativo Uatu-Carbau.
Os três dialetos mais faladaos no município de Viqueque são o Makasai (32.141
pessoas), o Tétum Terik (por 19.328 pessoas) e o Nau Eti (por 13.898 pessoas). Também
têm uma incidência notória os dialectos de Midiki, Kairu e Tétum Prasa (Gráfico 2).
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Gráfico 2: População do município de Viqueque, por dialeto, 2017

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 16 janeiro 2019.

O dialeto local Nau Eti é, portanto, o terceiro mais falado na comunidade do
Município de Viqueque. O dialeto Nau Eti é falado pelas pessoas que vivem em redor da
montanha de Mate Bean, a segunda maior montanha de Timor-Leste.
As pessoas que falam Nau Eti são naturais do Suco Vessoru, do Suco Babulu e de
alguns Sucos de Afalocai, do posto administrativo de Uatu-Lari, assim como as pessoas
do Suco Irabim de Baixo, do Suco Irabim de Cima, do Suco Afaloicai, do Suco UaniUma, parte do Suco Loi-Ulu e parte do Suco Bahatata, do posto administrativo de UatuCarbau. Para além da comunidade do Município de Viqueque, há também outros sucos
que falam Nau Eti como o Suco Afaloicai e o Suco Oso-Huna do posto administrativo de
Baguia, no Município Baucau.
3.1.4 Potência agrícola do Município de Viqueque
O município de Viqueque é uma das regiões de maior produção nacional de
alimentos, depois do município de Maliana, mas ao mesmo tempo mantém um enorme
potencial de desenvolvimento agrícola porque possui grandes áreas que não estão a ser
exploradas, cerca de 1.880,39 km2.
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A comunidade agrícola é uma comunidade social que desempenha um papel ativo
na mudança social planeada e realizada continuamente atividades para atender às suas
suas necessidades.
3.1.5 Tipos de plantações e produtividade da terra agrícola
O Município de Viqueque é o segundo maior de produção nacional de alimentos,
depois do município de Bobonaro. A maior produção agrícola no Município de Viqueque
são o arroz e o milho. As outras produções são nozes e tubérculos. Os tipos dominantes
de milho são o milho puro, o milho local, a bima e o noi muti. O amendoim, o feijãoverde, a soja e o feijão seco são também um potencial agrícola do município de Viqueque.
A mandioca, a batata-doce, a batata e o taro são alimentos que são frequentemente
utilizados como reservas alimentares no município de Viqueque. A potência agrícola no
Município de Viqueque é muito ampla, mas poucos são os terrenos explorados. A área
total de terras para campos de arroz é de 9.793 hectares, mas apenas 2.233,63 hectares
são usados para plantio. O mesmo acontece com as áreas de cultura permanente, que só
consegue utilizar uma área de 1.527,31 hectares, a partir de um total de 14.006,76 hectares
(Tabela 4).
Tabela 4: Número de potenciais arrozais e quintais de cada posto administrativos do Município de
Viqueque, 2017
Posto Administrativo

Área Potencial (hectares)

Área Funcional (hectares)

Arrozais

Quintais

Arrozais

Quintais

Lacluta

845

2.117,20

25.05

134.75

Ossu

791

985

133.43

78.45

Uatu-Carbau

1.960

1.563

14.75

305.51

Uatu-Lari

3.455

2.592

788.9

475.1

Viqueque

2.742

6.749,56

271.5

533.5

9.793

14.006,76

1.233,63

1.527,31

Total

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 17 janeiro 2019.

A área potencial de arrozais representa 9.793 hectares, dos quais apenas pouco
maos de 1.000 hectares é que são cultivados e obtêm colheita, o que significa que existe
um grande potencial de produção de arroz (cerca de 900% da área atual de produção) e
uma produtividade muito abaixo do máximo que poderia ser alcançado (Tabela 5).
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Tabela 5. Área potencial de cultivo e produção de arroz para cada posto administrativo do Município de
Viqueque 2017
Posto Administrativo

Área

Área de

Área de

Produtividade

Produção

Potencial

Cultivo

Colheita

(ton / hectare)

(ton/ano)

arrozal

arrozal

Arrozal

(hectare)

(hectare)

(hectare)

Lacluta

845

25.05

25.05

2,07

95,25

Ossu

791

133.43

133.43

2,10

185,54

Uatu-Carbau

1.960

14.75

14.75

2,3

38,21

Uatu-Lari

3.455

788.9

788.9

3,20

2.998,7

Viqueque

2.742

271.5

271.5

3,5

2.291,66

9.793

1.233,63

1.233,63

13,17

5.609,35

Total

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 17 janeiro 2019.

A produção agrícola em 2017 mostra que o Município de Viqueque tem muito
potencial com produtos agrícolas, e cada posto administrativo tem um grande potencial.
Além do arroz como produção principal, há também outras produções agrícolas, como o
milho, a mandioca, os legumes e as frutas. De acordo com dados estatísticos de 2017
(Município Viqueque em números), a produção total de arroz é de 5.609,35 toneladas por
ano; o milho chega a 1.537,52 toneladas por ano, a mandioca chega a 190,2 toneladas por
ano, as hortaliças a 15,6 toneladas por ano e a frutas chega a 72,1 toneladas por ano
(Tabela 6).
Tabela 6: Total de produção dos principais produtos agrícolas para cada posto administrativo do
Município de Viqueque, 2017
Milho

Mandioca

(ton)

(ton)

95,25

136,35

30,3

1,93

32,2

Ossu

185,54

80,22

11,7

2,2

8,7

Uatu-Carbau

38,21

307,35

13,8

0,84

3,4

Uatu-Lari

2.998,7

477,4

15.1

1.43

5,2

Viqueque

2.291,66

536,2

128,3

9,2

22.6

Total

5.609,35

1.537,52

199,2

15,6

72.1

Posto Administrativo

Arroz (ton)

Lacluta

Vegetais (ton)

Frutas
(ton)

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 17 janeiro 2019.
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3.1.6 Tecnologia e padrões de cultivo
No cultivo, os agricultores do município de Viqueque, guiados por funcionários
do Ministério da Agricutura que têm como papel acompanhar e dar formação aos
agricultores sobre a utilização da tecnologia e aumentar o conhecimento dos agricultores
sobre os avanços da ciência e as técnicas agrícolas inovadoras. Foi através destas
formações que os agricultores tomaram conhecimento e começaram a utilizar o sistema
de Integrated Crop Management (ICM). O ICM é uma técnica moderna de cultivo do
arroz e que permite um crescimento e, portanto, produção intensiva de arroz.
Da área total de arrozal do município de Viqueque de 9.793 hectares, 124,23
hectares já utilizam o sistema ICM, enquanto 1.293,49 hectares utilizam os sistemas
convencionais e 55,1 hectares ainda estão a ser explorados com os sistemas tradicionais
(Tabela 7).
Tabela 7: Total de produção das principais culturas de arrozal do município de Viqueque
2017
Sistema de Plantio de

Àrea potencial

Área Cultivo

Produtividade

Produção

Arroz

arrozal/ hectare

/ hectare

ton/ hectare

ton/ano

124,23

6,1

753,82

9.793
Sistema ICM

Sistema Convencional
1.293,49
3,7
4.785,92
Sistema Tradicional
55,1
1,82
100,29
Total
1.490,89
5.640,03
Fonte:http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 17 janeiro 2019

Como mostra a tabela 8, com o sistema ICM (Integrated Crop Manajement/
Gestão de Integração de Alimentação) a produtividade é de 5,3 toneladas por hectare, um
valor superior quando comparado com o sistema convencional e o sistema tradicional.
Com o uso de um sistema convencional são produzidas apenas 3,7 toneladas por hectare
e com o sistema tradicional só 1,87 toneladas por hectare. Os sistemas tradicionais são
uma maneira de cultivar sem o uso de tecnologia, tanto de irrigação, ferramentas e
sementes selecionadas como tecnologia de cultivo. Este sistema é geralmente chamado
de sequeiro ou dependente da água da chuva.
Em relação ao uso do trabalho humano na agricultura, os agricultores ainda
priorizam o trabalho na família, em vez de usar o trabalho de membros externos da
família. No município de Viqueque, o número total de famílias de agricultores é de
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15.290, das quais 11.805 famílias ainda usavam consistentemente a força de trabalho da
sua própria família, enquanto 3.492 agricultores traziam trabalhadores de fora da família
(Tabela 8).
Tabela 8: Trabalho agrícola para cada agregado familiar do agricultor, de acordo com os Sucos e por
posto administrativos do município de Viqueque “População de Timor-Leste no Censo Habitacional
2015”.
Posto
Administrativos

Agregados
familiares
dos
agricultores

Trabalho
Contratar
Trabalharem em
realizado por
trabalhadores não
cooperação mútua
membros do
domésticos
com outras famílias
agregado familiar
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Lacluta
1.237
1.097
140
112
1.125
343
894
Ossu
3.717
2.877
840
581
3.136
745
2.972
Uatu-Lari
3.858
3.240
618
1.248
2.610
1.301
2.557
Uatu-Carbau
1.453
1.024
429
476
977
477
976
Viqueque
5.032
3.567
1.465
655
4.377
1.141
3.891
Total
15.297
11.805
3.492
3.072
12.225
4.007
11.290
Fonte: http://www.statistics.gov.tl/category/publications/census-publications/, Consulta dia 20 janeiro
2019.

A partir dos dados do recenseamento de 2015 da população familiar de TimorLeste, foi demonstrado que os agricultores que pagaram por mão-de-obra de fora da
família eram 3.072 famílias e os agricultores que não empregavam trabalhadores externos
eram 12.225 famílias de agricultores. Embora o sistema de cooperação mútua seja a alma
do povo de Timor-Leste, especialmente as comunidades rurais, os agricultores do
município de Viqueque que trabalham nos seus campos, jardins e campos nem sempre
estão num sistema de cooperação mútua. Os agricultores que realizaram um sistema de
cooperação mútua com outras famílias de agricultores na agricultura são de apenas 4.007
famílias, os agricultores que não cooperaram com as famílias de outros agricultores
formam 11.290 famílias de agricultores. Esse dado é um pouco contraditório com as
opiniões dos agricultores entrevistados. Além de culturas alimentares, horticultura e
frutas, o município de Viqueque também tem um forte potencial de plantas industriais.
Os vários tipos de plantas industriais que poderiam ser aqui produzidas são o coco,
a nogueira de iguape, a areca, o caju, o café, o cacau e a zalacca. Estas plantas que podiam
ser produzidas em maior escala e de forma industrial não foram geridas de forma ideal,
tanto do ponto de vista da agricultura, como do transporte pós-colheita para o mercado
(Tabela 9).
Tabela 9: Número potenciais plantas industriais por posto administrativo no município de Viqueque,
2017
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Posto
Administrativo

Plantação (hectare)
Nogueira
Areca
Caju
Café
Cacao
Zalacca
de
(Salacca)
Iguepe
Lacluta
628.5
314,25
25,95
52,5
50
90,9
10
Ossu
1.609,9
535,5
298,25
10,2
90,25
65,5
20
Uatu-Carbau
780,5
391,25
12
5,5
20
50
5
Uatu-Lari
1.963
982,5
20,25
10,5
15
35
10
Viqueque
4.610,25
147,95
138,75
58,6
210,6
25
Total
9.592,15
2.371,45
495,2
137,3
175,25
452
70
Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Coco

Consulta dia 17 janeiro 2019

O potencial das plantas industriais, tal como na tabela 9, as plantações com
produção mais elevada no município de Viqueque são o coco, que cobrindo uma área de
9.592,15 hectares. As plantações de nogueira iguape têm um potencial de 2.371,45
hectares, seguidas da areca com 495,2 hectares, do caju com 137,3 hectares, do café com
175,25 hectares, do cacau com 452 hectares e, finalmente, a área da zalacca com 70
hectares.
3.1.7 Criação de animais
A área de pastagem é um potencial agrícola para a produção de gado. O município
de Viqueque tem uma área adequada para a agricultura. O frango é o animal mais
produzido, seguido do porco, da vaca, do búfalo, da cabra, do cavalo e, finalmente, da
ovelha (Tabela 10).
Tabela 10: Números efetivos animais, segundo a espécie, 2017
Posto Administrativo
Galinha
Porco
Ovelha
Cabra
Vaca
Búfalo
Cavalo
Lacluta
12.070
4.701
17
279
2.445
2.445
298
Ossu
6.979
3.970
59
469
3.137
3.143
490
Uatu-Lari
7.580
4.160
57
629
4.070
2.800
463
Uatu-Carbau
7.620
5.670
24
597
2.801
2.314
321
Viqueque
11.70
9.790
112
821
8.790
1.070
679
Total
45.319
28.291
269
2,958
21.243
11.772
2.251
Fonte: http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2019/01/Viqueque-em-Numeros-2017.pdf,
Consulta dia 17 janeiro 2019.

A maioria desses animais é deixada em pastagem e o agricultor só os visita uma ou duas
vezes por semana. A maioria destes animais são apenas para as necessidades dos
membros da família, para fazer o dote (barlaque), enquanto uma pequena porção é
vendida para conseguir dinheiro.
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3.1.8. Descrição geral do potencial agrícola do posto administrativo de UatuCarbau
Do total da população do posto administrativo de Uatu-Carbau que contava com
7.401 pessoas, a maioria era agricultores, além de outros servidores públicos, membros
da polícia, professores e agentes de saúde. O número total de famílias de agricultores é
de 1.453 pessoas, das quais 544 famílias de agricultores realizam atividades agrícolas
apenas para consumo doméstico, 868 outras famílias de agricultores realizam actividades
agrícolas para consumo próprio e algumas são vendidas. Aqueles que realizam atividades
agrícolas para orientação de mercado são apenas 12 famílias de agricultores (Tabela 11).
Tabela 11: Nível de atividade agrícola realizada, por domicílios particulares durante os 12 meses
anteriores ao Censo, por sucos, no posto administrativo de Uatu-Carbau, no município de Viqueque
Posto
Administrativo de
Uatu-Carbau e
seus Sucos
(1)
Uatu-Carbau
Afaloicai
Bahatata
Irabim De Baixo
Irabim De Cima
Loi Ulo
Uani-Uma

Número de
Famíliares
(2)
1.453
308
134
461
139
126
285

Apenas
atividade
agrícola menor
(quintal)
(3)
544
143
101
151
27
36
86

Nível de Atividade Agrícola
Produzindo
Produzindo
principalmente para
principalmente para
consumo doméstico
venda com algum
com algumas
consumo doméstico
vendas
(4)
(5)
868
12
150
28
2
300
5
111
1
89
190
4

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/category/publications/census-publications/, Consulta 24 janeiro 2019.

A partir dos dados da tabela 11, o suco com mais agricultores é o suco Irabim de
Baixo, com um total de 461 famílias. Em seguida, há 308 famílias agricultoras no suco
Afaloicai. O suco Uani-Uma tem 285 famílias de agricultores. O suco Irabim de Cima
tem 139 famílias de agricultoras. O suco Bahatata integra 134 famílias de agricultores e,
finalmente, o suco Loi-Ulu 126 famílias de agricultores.
Os produtos agrícolas produzidos por agricultores familiares no posto
administrativo Uatu-Carbau consistem em vários tipos de plantas, como o arroz, o milho,
a mandioca, a batata-doce e o feijão, os legumes, o café e o coco. Além das plantas de
produção mencionadas, existem também plantas industriais, por exemplo a teca, o mogno
e outras. O coco é a planta mais produzida pelos agricultores do posto administrativo
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Uatu-Carbau. A mandioca é a segunda mais produzida, seguida do milho, da batata-doce,
do arroz, das fruteiras permanentes e não permanentes, dos vegetais, do feijão e
finalmente do café.
A generalidade (maioria) dos agricultores usa como tecnologia agrícola apenas as
sementes superiores e a irrigação. Há um pequeno número de agricultores que adotaram
também outras tecnologias, tais como: 1) a cobertura morta para cobrir a superfície do
solo para inibir o crescimento de ervas daninhas e inibir o processo de evaporação, 2) os
fertilizantes inorgânicos e orgânicos, 3) os pesticidas orgânicos e inorgânicos, que são
usados para matar insetos e lagartas que atacam plantas, 4) os herbícidas que permitem
matar as ervas daninhas.
Além da agricultura, os agricultores do posto administrativo de Uatu-Carbau
também criam gado. Os vários tipos de animais referidos foram o búfalo, o cavalo, o
gado, a cabra, a ovelha, o porco e a galinha.
A galinha é o animal mais produzido pelas famílias de agricultores, seguindo-se
o porco, a vaca e o búfalo. Os animais que são menos produzidos pelas famílias de
agricultores são as ovelhas, as cabras e os cavalos. Todos os tipos de gado são potenciais
económicos que podem ser produzidos para satisfazer as necessidades domésticas da
família do agricultor. No posto de Uatu-Carbau, o suco com maior posse de gado é Irabim
de Baixo, seguido do suco Uani-Uma, depois o Suco Afaloicai, Suco Irabim de Cima
Suco Loi-Ulu e finalmente o Suco Bahatata.
O suco Irabim de Baixo é um dos mais populosos e corresponde ao suco com a
maior área do posto administrativo de Uatu-Carbau. O suco Irabim de Baixo é composto
por 7 aldeias, nomeadamente; 1) aldeia Taradiga, 2) aldeia Macaqui, 3) aldeia Macausa,
4) aldeia Uatu-Dere, 5) aldeia Beturia, 6) aldeia Lacoloro Hoo e 7) aldeia Taradai. A
população total do Suco Irabim de Baixo é de 2.596 pessoas, que compreendem 1.272
homens e 1.324 mulheres. Com base na distribuição da população, a aldeia Lacoloro Hoo
tornou-se a mais populosa do suco Irabim de Baixo, com uma população total de 459
pessoas (Tabela 12).

Tabela 12: População por sexo e agregados familiares por posto administrativo, suco e aldeia, do
Município de Viqueque
Posto Administrativo, Suco e Aldeia

População

Famílias
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(1)
Posto Adm. Uatucarbau
Suco Afaloicai
Suco Bahatata
Suco Irabin De Baixo
Aldeia Taradiga
Aldeia Uatudere
Aldeia Beturia
Aldeia Macausa
Aldeia Lacloro Hoo
Aldeia Taradai
Aldeia Macaqui
Suco Irabin De Cima
Suco Loi Ulo
Suco Uani-Uma

Total
(2)
7.401
1.349
601
2.596
244
392
416
375
459
361
349
660
652
1.543

Masculino
(3)
3.609
657
293
1.272
112
199
209
179
222
182
169
310
298
779

Femenino
(4)
3.792
692
308
1.324
132
193
207
196
237
179
180
350
354
764

(5)
1.453
308
134
461
42
70
72
71
77
65
64
139
126
285

Fonte: http://www.statistics.gov.tl/category/publications/census-publications/, Consulta 24 janeiro 2019.

Depois da aldeia Betuturia com uma população total de 416 pessoas, a segunda aldeia
mais populosa é a Aldeia Uatudere com um total de 392 pessoas, seguindo-se a aldeia
Macausa com uma população de 375 pessoas, a aldeia Taradai com uma população de
361 pessoas, a aldeia Macaqui com uma população de 349 pessoas e, por fim, a aldeia
Taradiga com uma população de 244 pessoas.
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3.2. Análise de dados primários
No presente capítulo procedemos à apresentação e discussão dos resultados da
investigação empírica que incidiu sobre o significado e a prática do conceito de Ulu-Ini,
em particular, no setor agrícola das comunidades locais do muncípio de Viqueque.
3.2.1 Condições sociodemográficas e económicas dos entrevistados
Voltamos aos dados caracterizadores dos entrevistados, mas com mais
especificidade. Procedemos nos dois pontos seguintes à caraterização sociodemográfica
e da situação económica dos mesmos, descrevendo o quadro do Anexo II.
3.2.1.1 Dados sociodemográficos dos entrevistados
A sociodemografia dos entrevistados é uma informação analisada em separado para
os investigadores saberem mais sobre a sua situação atual, nomeadamente, informações
como o nível de escolaridade, a idade, o número de membros da família e a experiência
agrícola são fatores na aplicação da inovação agrícola.
A educação é uma medida do conhecimento de alguém. No antigo sistema de
educação vigorava o Ensino Pré-primário que compreendia apenas dois anos de
escolaridade, a que se seguia o Ensino Primário (da 1ª à 4ª classe). No atual sistema de
educação, o Ensino Básico corresponde a nove anos de escolaridade (do 1º ao 9º ano), o
Ensino Secundário corresponde a três anos (do 10º ao 12º ano) assim como o Ensino
Vocacional com a diferença de que este é orientado para o exercício de uma profissão
(Gráfico 3).
Gráfico 3: Habilitações literárias

Fonte: resultados primários de processamento de dados
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Acredita-se que a educação seja muito influente nas capacidades, no
comportamento e na atitude de uma pessoa. Quanto maior a educação de uma pessoa,
mais ampla será a sua perceção sobre o mundo. Quanto à condição de educação dos
entrevistados, como mostra o gráfico 3, descreve-se que a educação dos agricultores
entrevistados ainda é muito baixa e não pode ser usada como um indicador que influencia
mudanças na situação em estudo. Entre os agricultores que foram entrevistados, seis deles
apenas tinha o nível da educação primário (Sekolah Dasar -SD), três tinham o ensino
básico (Sekolah Menggah Pertama - SMP), dois tinham o ensino secundário completo
(Sekolah Menggah Atas - SMA) e um tinha formação profissional agrícola.
O trabalho é um dos fatores que influencia o rendimento dos processos de
produção agrícola. Além disso, diz-se que toda a produção agrícola requer mão-de-obra
adequada e o número de trabalhadores presentes precisa de estar de acordo com as
necessidades. Na agricultura, a maior parte da mão-de-obra do trabalho vem da própria
família do agricultor, como a esposa, os filhos, primos, sogros e cunhados, por exemplo.
Os trabalhadores que vêm das famílias dos agricultores são contribuições da família para
a produção agrícola como um todo e nunca são valorizados com dinheiro. A força de
trabalho familiar do agricultor é o número potencial de mão-de-obra que está sempre
disponível para o agricultor e inclui outros membros da família para além do agregado
familiar, que são também da responsabilidade do agricultor. O potencial do trabalho na
família é importante porque pode ser usado como um dos fatores de apoio à produção e
ao desenvolvimento da agricultura.
No estudo realizado, são três os agricultores que têm entre um a cinco membros
na família, enquanto oito têm um agregado constituído por seis a 10 pessoas e apenas um
agricultor tem uma família com 11 membros. Os agricultores com maior área total de
produção (280, 53 e 49.5 hectares) são os que possuem maior número de membros na
família (nove para os dois primeiros e 11 membros para o terceiro), uma tendência típica
das sociedades agrícolas rurais não industrializadas, como referiu Tchayanov (1973). De
acordo com os dados secundários (Tabela 8) num universo de 15.297 agregados
familiares dos agricultores do município de Viqueque, cerca de 12 mil realizam o trabalho
agrícola apenas com os seus familiares do agregado, apenas 3.000 agregados contratam
trabalhadores não-domésticos e só 4.000 trabalham em cooperação mútua com outras
famílias, o que mostra que o trabalho agrícola neste Muncípio desenvolve-se sobretudo
com a força de trabalho doméstico e depende muito pouco da força de trabalho externa
(contratada ou de outras famílias).
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Em termos etários, constatou-se que apenas três entrevistados tinham entre 30 e
50 anos de idade, quatro tinham idades compreendidas entre os 51 e 65 anos, enquanto
cinco tinham mais de 65 anos. O agricultor mais jovem tinha 38 anos (que era o agente
da extensão agrícola do Ministério da Agicultura) enquanto quatro agricultores tinham
mais de 70 anos, tendo o mais velho 75 anos (Tabela13).
Tabela 13. Frequências das faixas etárias e número de membros da família dos agricultores

Número de membros
da família

Idade

1-5 pessoas
6-10 pessoas
11 pessoas
Total
[30-50]
[51-65]
>65
Total

Número de agricultores
3
8
1
12
3
4
5
12

Percentagem válida
25,0%
66,7%
8,3%
100,0%
25,0%
33,3%
41,7%
100,0%

A idade afeta o comportamento do agricultor em relação à tomada de decisões em
atividades agrícolas. A idade do agricultor é um dos fatores associados à capacidade de
trabalho na realização de atividades agrícolas. No estudo realizado, a maioria dos
agricultores (9 em 12) têm mais de 50 anos, o que revela um setor pouco jovem. Apesar
do Município de Viqueque apresentar uma pirâmide populacional jovem e ter 30% da sua
população em idade activa, entre os 20 e os 59 anos de idade (Censos de 2015), esta
tendência não se reflecte entre os participantes do estudo que têm na maioria (58%; n=7)
mais de 60 anos de idade. A população de Viqueque com mais de 60 anos de idade
representa apenas cerca de 16% (Censos de 2015) o que significa que o setor agrícola é
um setor pouco jovem e com uma muito baixa modernização da sua estrutura
demográfica. Isto acontece também porque os jovens migram para a capital do país para
estudar ou trabalhar no sector privado, ficando poucos jovens no distrito. O
desenvolvimento do potencial agrícola de Timor Leste assenta também na força de
trabalho dos indivíduos em idade ativa (entre os 20 e os 59 anos).
A experiência em agricultura influencia muito a capacidade de produção dos
agricultores na realização das atividades agrícolas. Os agricultores que cultivam há muito
tempo possuem um alto nível de conhecimento, experiência e capacidades que aplicam
na realização das atividades agrícolas. Os entrevistados revelaram experiências agrícolas
diferentes. A partir dos dados recolhidos a partir da investigação, mostra-se que a
experiência agropecuária dos entrevistados se situa em três categorias, a saber: os
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agricultores com menos de 40 anos de experiência são quatro; os agricultores com
experiência acima de 40 anos e menos de 60 foram cinco, enquanto os agricultores com
mais de 60 anos de experiência foram três (Anexo II). Estes dados confirmam o facto de
em Viqueque estarmos perante um setor agrícola envelhecido, o que compromete a
jovialidade do setor, como também representa uma maior resistência à introdução de
mudanças, à inovação da agricultura e ao desenvolvimento de todo o potencial agrícola
deste território.
3.2.1.2 Situação económica dos entrevistados
No estudo realizado no suco Irabim de Baixo, no posto Administrativo de UatuCarbau, no município de Viqueque, sete dos 12 agricultores entrevistados são
considerados grandes agricultores porque possuem 10 ou mais hectares de área de
produção agrícola (animal e vegetal). São, portanto, cinco os pequenos agricultores que
participaram no estudo. As variedades de plantações dos entrevistados são agrupadas em
quatro tipos, nomeadamente: 1) plantações da indústria da madeira; 2) plantas frutíferas;
3) ceriais e 4) plantas hortícolas e fruteiras, como mostra a tabela 14.
Tabela 14: Variedades de Plantas
Plantações de
madeira
Tipo
Nº de
Pessoas
Bambu
2
Catechu
2
Mogno
2
Palmeira
1
Teca
10

Tipo de Planta
Plantações de Frutas e
Variedades de Cereais
produtoras de açúcar
Tipo
Nº de
Tipo
Nº de
Pessoas
Pessoas
Coco
10
Amendoim
1
Fruta-pão
4
Arroz
12
Manga
9
Batata-doce
8
Nogueira de Iguape
10
Feijão
2
Cana-de-açúcar
1
Mandioca
9
Milho
10
Tarot
1
Fonte: resultados primários de processamento de dados

Variedades de Frutas
e Horticultículas
Tipo
Nº de
Pessoas
Abóbora
3
Banana
7
Beringela
1
Couve
1
Mamão
7
Melancia
1

As árvores ou plantas produtoras de madeiras são o Bambu, o Catechu, o Mogno,
a Palmeira e a Teca. Os tipos mais comuns de plantas são a Teca, com 10 entrevistados a
referir este tipo de plantação. Como se observa no gráfico 4, a produção de Teca é de
59%, de Mogno e Catechu é de 12% cada, a produção de Bambu é de 11% e a de Palmeira
é de apenas 6%. A Teca geralmente cresce na floresta e não é plantada por ninguém. Mas
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é sempre reivindicada porque cresce num antigo jardim ou residência de alguém. A Teca
é um resultado da herança do programa colonial português.
Gráfico 4: Plantações de Madeira
Bambu
11%
Catechu
12%

Teca
59%

Mogno
12%
Palmeira
6%

Fonte: resultados primários de processamento de dados

As plantações de frutas mais frequentes entre os entrevistados são o Coco, a Frutapão, a Manga, a Nogueira de Iguape e a Cana-de-açúcar, plantas produtoras de açúcar
(Gráfico 5). A plantação Coco é a maior, com 31% destes, esta planta é muito antiga e
não há nenhum ato de regeneração. Tal como a Teca, o coco é resultado do património
colonial português. A esperança de vida desta planta é estimada em 50 anos. O gráfico 5
mostra ainda que a Nogueira de Iguape é a segunda planta mais frequente nas produções
dos agricultores entrevistados (30%) depois de Coco (31%), a que se segue a manga com
27% e a Fruta-pão com 12%. A Nogueira de Iguape é uma planta que cresce facilmente
em qualquer lugar e em qualquer condição do solo. A Nogueira de Iguape também não é
plantada pelos agricultores, esta planta pode crescer na floresta e na antiga residência (ou
assentamento) da comunidade. Estes dados sobre as plantações dos entrevistados, estão
de acordo com as estatísticas (dados secundários) observadas no Município de Viqueque.
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Gráfico 5: Plantações de Frutas
Nogueira de
Iguape
30%

Manga
27%

Coco
31%

Fruta-pão
12%

Fonte: resultados primários de processamento de dados

Os cereais são plantas que são cultivadas intensivamente pelos agricultores. O
grupo das plantas que são produzidas em série, no Município de Viqueque, especialmente
arroz e milho, são alimentos básicos da comunidade, tanto nas cidades quanto no campo.
A gestão do cultivo do arroz é mais complicada em comparação com as outras plantas.
Começa com a limpeza dos campos de arroz, a reparação dos campos de arroz irrigados,
o processamento da terra, a reprodução, o plantio, a manutenção, a irrigação, a colheita e
o transporte da produção para os lares. O gráfico 6 mostra que o arroz é a plantação de
cereal mais frequente entre os agricultores entrevistados, correspondendo a 28%,
seguindo-se o milho (plantado por dois agricultores, 23%), a mandioca (21%), a batatadoce (19%), o feijão (5%), o taro (2%) e o amendoim (2%).
Gráfico 6: Plantações de cereais

Milho
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Tarot
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Fonte: resultados primários de processamento de dados

Olhando todas as produções dos entrevistados, elas acompanham a tendência geral
do Município de Viqueque, em que a principal produção é o arroz, seguido do milho, da
71

mandioca e, por fim, os vegetais e as frutas. No posto administrativo de Uatu-Carbau
(local do estudo) a maior produção é de milho, a segunda é o arroz e depois seguem-se a
mandioca, as frutas e, por fim, os vegetais.
Dos 12 entrevistados, apenas três criam gado (Ea, El e Ec). Os animais que eles
mantêm são o búfulo, a cabra, a vaca e a galinha. O animal registado em maior número
foi o búfulo (total 40 cabeças), seguido da vaca (total 58 cabeças), da galinha (20 cabeças)
e finalmente da cabra (10 cabeças). Aos olhos da comunidade, o búfulo e a vaca são, não
só uma ferramenta de trabalho agrícola, mas ambos têm valor social.
Tabela 15: Pastagem de gado e número de cabeças de gado por entrevistado
Pastagem de Gado
Nº de cabeças de gado /entrevistado
Nº de Pessoas
Entrevistados
Ea
El
Ec
Búfulo
2
20
20
Cabra
1
10
Vaca
3
35
8
15
Galinhas
1
20
Fonte: resultados primários de processamento de dados
Tipo

Na tradição da sociedade, o búfulo, a vaca e o cavalo sempre foram utilizados como
ferramentas sociais para “barlaque” – o dote dado à família da noiva – e para fazer
doações à família do falecido, num funeral, bem como doações para a construção de casas
tradicionais e a reabilitação dos túmulos nobres.
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3.2.2 Conhecimentos acerca do conceito de Ulu-Ini

O conceito de Ulu Ini é um valor tradicional que pode se adaptar ao
desenvolvimento moderno da agricultura. Ulu Ini pode ajustar-se aos desenvolvimentos
e aos avanços na agricultura, que estão cheios da mais recente ciência e tecnologia. As
atividades agrícolas que usam a tecnologia de tratores, sementes selecionadas e padrões
de cultivo mais eficientes e mais rentáveis, não anulam o conceito de Ulu Ini na
organização do trabalho nos campos de arrozais e quintas. Ulu Ini tem por isso um papel
importante na construção da solidariedade e no fortalecimento das relações entre os
membros da comunidade, através da realização de atividades agrícolas e sociais.
A comunidade timorense recorre ao conceito de Ulu Ini como uma forma de
cooperação mútua entre os membros da comunidade, para completar as actividades do
seu dia-a-dia, na agricultura, na construção de casas e em festas familiares, por exemplo.
A prática Ulu Ini constitui-se, assim, como uma forma de unir os membros de uma
comunidade na execução de um trabalho ou tarefa, normalmente associada a atividades
sociais ou atividades agrícolas.
Neste ponto iremos apresentar o significado atribuído ao valor e conceito de UluIni por parte dos agricultores da comunidade agrícola do suco de Irabim de Baixo, como
adquiriram o conhecimento sobre esta prática, como a implementam no dia-a-dia da
comunidade e como as pessoas são envolvidas nas tarefas desenvolvidas.
3.2.2.1 O significado atribuído ao conceito de Ulu-Ini

Encontrámos três significados atribuídos ao conceito de Ulu-Ini: eficiência,
relação comunitária e trabalho cooperativo entre as comunidades. Ulu Ini é um método
ou modo de organizar as atividades de uma forma mais eficiente. Para três agricultures a
prática Ulu Ini está associada à “eficiência no trabalho”, porque o trabalho conjunto é
mais rápido e mais leve, requer menos tempo e menos energia do que se o agricultor
trabalhasse individualmente:
“O conceito de Ulu-Ini significa trabalhar em conjunto para que a atividade seja rapidamente
concluída. Caso cada pessoa fizer o seu próprio trabalho, este não será concluído rapidamente”.
(Eh, U1).
“A realização individual das atividades agrícolas não produz o resultado máximo” (Eh, U2).
“Os nossos pais costumavam dizer que apenas através de "Ulu-Ini" um trabalho poderá ser bemsucedido e trazer muitos resultados”. (Eh, U3).
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“Pois se a atividade é feita com "Ulu-Ini" o trabalho é concluído rapidamente e os resultados são
bons”. (Eh, U4).
“A prática do conceito de "Ulu-Ini" na comunidade tem o objetivo de tornar o trabalho mais leve”
(Ek, U1).

Ulu-Ini significa também “relações comunitárias” onde se destaca a ideia de
solidariedade – “No contexto de "Uma Uatu, Lea mata", todas as famílias próximas e
presentes ajudam. Esta ajuda é dada tanto por parentes próximos, como os sogros, como
pelos mais afastados” (Ee, U2) – e a ideia de união entre as pessoas: “União das pessoas
para realizar uma atividade na comunidade ou sociedade” (Ed, U1); “O conceito de "UluIni" também é uma ferramenta para unir a comunidade em harmonia” (Ej, U1).
Ulu Ini é um valor da cultura da comunidade Nau Eti que tem tido uma longa
tradição e continua a ter adesão por parte das gerações mais novas. Ulu Ini contém valores
sociais e culturais, tais como: a solidariedade, a união, e a harmonia. Como uma
instituição comunitária, este valor canaliza várias formas de solidariedade, tanto material
quanto imaterial para os membros da comunidade que sofrem um desastre. A partir da
descrição, como explicado, o valor tradicional de Ulu Iniestá intimamente relacionado
com as visões da comunidade agrícola. As relações com a comunidade também são
interpretadas como uma forma de unidade comunitária dentro de uma comunidade no
nível da aldeia. Ulu Ini é um símbolo de unidade praticado através de atividades
comunitárias chamadas "Lo Uma Lo Uatu" e "Lea Mata".
O termo "Lo Uma Lo Uatu" é uma prática em atividades de desenvolvimento
físico que são realizadas pelos membros da comunidade, como a construção de casas
tradicionais e dos túmulos dos ancestrais. A implementação da atividade "Lo Uma Lo
Uatu" requer a participação de todos os parentes e amigos, de forma obrigatória. A
participação na atividade "Lo Uma Lo Uatu" é feita sob a forma de doações de gado,
produtos alimentares, energia e pensamentos.
O termo "Lea Mata" tem dois significados diferentes. "Lea" é uma atividade na
forma de relacionamentos entre os membros da comunidade. Muitas vezes, o conceito de
"Lea" é sempre identificado com o costume do casamento, onde um jovem que quer casar
com uma jovem, deve fazer-se acompanhar por um certo número de bens materiais
chamado "Barlaque". "Barlaque" é um bem material, na forma de gado, ouro ou dinheiro
que será dado à família da noiva. Todos os parentes do clã e da família do noivo
("Fetosan") têm a obrigação de contribuir para o "Barlaque" para que este seja então
entregue à família da noiva.
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O termo "Mata" refere-se ao falecido, mas em contexto social, "Mata" significa a
realização do funeral, uma atividade que é muito complexa e consome muitos recursos.
A quantidade de material doado para a organização das atividades funerárias depende dos
estratos sociais dos membros da comunidade falecidos e é muito variado. As doações
feitas aos organizadores de atividades "Mata" são feitas, em geral, na forma de dinheiro
e gado (búfalo, gado, cabras, ovelhas e cavalos), ou de festas chamadas "Fetosan". Outras
doações incluem arroz, roupas tradicionais e porcos, por uma família chamada "Umane".
"Umane" é um parente de uma mulher que é casada com um homem cujo clã realiza
atividades. A essência desta discussão não está na contribuição do material por outros
membros da comunidade, mas na relação entre os membros da comunidade no
estabelecimento da solidariedade.
Outro significado encontrado foi o de “trabalho cooperativo” entre as
comunidades, como podemos observar pelas seguintes unidades de registo:
“Uma forma de trabalhar juntos em grupos para ajudar uns aos outros e facilitar o trabalho nas
atividades agrícolas em campos de arroz, plantações e outras atividades na comunidade” (Ea, U1).
“Trabalhar em cooperação mútua” (Ec, U1).
“Ulu-Ini é uma atividade realizada pela comunidade em cooperação mútua” (Eg, U1).
“Praticá-lo coletivamente na lavra de arrozais e nas atividades agrícolas” (Eh, U2).
“Trabalho em conjunto ou em cooperação mútua” (Ei, U2).
“Porque é uma parte de investimento próprio no nosso trabalho e no trabalho dos outros” (Ei, U3).

Para seis agricultores Ulu Ini é uma atividade de cooperação mútua. Eles realizam
atividades agrícolas soba a forma cooperação mútua para reduzir a carga de trabalho de
cada membro do grupo de agricultores. Atividades como a cooperação mútua na
agricultura ocorrerão se a quantidade de terra cultivada tiver uma área considerada capaz
de atender às necessidades da sua família pelo menos até a próxima safra. Terrenos
relativamente largos não podem ser geridos rapidamente pelo proprietário e, por isso, ele
precisa da ajuda de outros.
Os significados e definições da prática e do conceito Uli-Ini encontrados na
comunidade agrícola de Irabim de Baixo aproximam-se das ideias dos seguintes autores:
Durkheim no seu livro A Divisão do Trabalho Social (1893) distingue duas formas de
solidariedade: a mecânica e a orgânica. Na solidariedade mecânica (Giddens, 2013)
podemos encontrar formas e pontos em comum com o conceito de “Ulu-Ini” que assenta
nas ideais partilhadas, solidariedade e um senso de afinidade entre os indivíduos como
membros do grupo por causa valores morais que são partilhados (Nuryanto, 2014).
Encontrámos também nos significados atribuídos pelos agricultores, uma ideia de
trabalho cooperativo em linha com o pensamento Tchayanov no seu livro Teoria dos
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sistemas económicos não-capitalistas (1973) segundo o qual os agricultores priorizam a
cooperação mútua para reunir mão-de-obra na realização de atividades agrícolas e o
capital financeiro não é a principal ferramenta nas atividades de produção, em vez disso,
a união e o trabalho conjunto são fundamentais para as atividades de produção
(Tchayanov, 1973).
3.2.2.2 Como as comunidades agrícolas conheceram e tiveram contacto com o
conceito de Ulu Ini
Na investigação realizada, foi possível encontrar várias fontes de conhecimento
da comunidade de agricultores em suco de Irabim de Baixo sobre o conceito de Ulu Ini.
Há sete agricultores que dizem conhecer e aprender o conceito de Ulu Ini através dos seus
avós, familiares, líderes comunitários, os mais velhos e os pais. Os pontos de vista da
comunidade camponesa em relação à fonte do conhecimento de Ulu Ini são os seguintes:
“Aprendi Ulu-Ini da prática feita com o meu pai e a minha avó, que eles organizavam para fazer
o trabalho que planearam” (EF, U1).
“Parentes em atividades agrícolas e outras atividades na comunidade, como a construção de casas,
atividades conjugais e sepultamento de familiares que morreram”, (Ea, U1).
“Anciãos da comunidade” (Ec, U1).
“Os líderes comunitários” (Eg, U1).
“Dos mais velhos” (Eh, U1).
“Através dos nossos pais” (Ed, U1).
“Aprendi "Ulu-Ini" da prática feita com o meu pai e a minha avó, que eles organizavam para fazer
o trabalho que planearam” (Ef, U1).

Nem todo o conhecimento é obtido na escola ou através da educação formal, mas
há também conhecimento que pode ser obtido através da experiência e da tradição oral.
Praticar uma ideia é uma maneira de descobrir se essa ideia é relevante para o contexto
da comunidade e, portanto, se deve ser implementada. As comunidades rurais transmitem
o seu conhecimento de geração em geração, através dos seus ancestrais e por meio da
história de tradição oral, conhecimentos estes que a comunidade reconhece e compreende
como valores sociais que existem na comunidade. O conhecimento da comunidade tornase mais completo quando os ensinamentos da história podem ser praticados diretamente
nas atividades do dia-a-dia. Cada atividade é sempre guiada por alguém que age como
líder. A pessoa tem o papel de organizar e dirigir as atividades e tranmite aos jovens este
conhecimento e esta experiência em atividades agrícolas.
Em geral, a geração mais jovem aprende sobre as normas e os valores sociais do
ambiente familiar e comunitário, especialmente através daqueles que são os líderes mais
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velhos ou as autoridades tradicionais. Ulu Ini é um conhecimento e hábitos da
comunidade que são herdados dos seus predecessores. A herança é realizada pelos pais
da família e / ou líderes comunitários locais que têm na sua história oral as práticas
aplicadas às atividades agrícolas e outras atividades sociais.
Além de aprender com a família nuclear no lar (pais e avós), eles também
aprenderam o conceito de Ulu Ini através dos líderes comunitários, ou dos líderes
tradicionais, na realização de atividades agrícolas e das actividades sociais comunitárias,
como construir casas e realizar os funerais. Eles consideram que o conceito de Ulu Ini é
uma herança ancestral que precisa ser preservada.
O conceito de Ulu Ini é uma sabedoria local que é definida como conhecimento e
cultura, desenvolvidos pelo cominidade de Nau Eti ao longo de gerações. Como
conhecimento local e valor, a comunidade Nau Eti consiste numa prática transmitida de
geração em geração.
Ulu Ini é uma sabedoria local que abrange vários conhecimentos, pontos de vista,
valores e práticas da comunidade Nau Eti, ambos obtidos dos anteriores líderes da
comunidade, bem como dos anciãos. A inovação, enquanto ciência e tecnologia, provêm
do ambiente externo, mas se este novo conhecimento não se adaptar ou conjugar à
sabedoria local, esta vai acabar por desaparecer.
3.2.2.3 Prática do conceito de Ulu Ini na comunidade de agricultores
O conceito de Ulu-Ini é praticado em diversas atividades: atividades agrícolas,
sociais, de decisão e coordenação, de distribuição das tarefas e escala de pessoas, de
organização do trabalho, de planeamento dos líderes, de responsabilidade e de sustento.
Quatro agricultores referem a prática do conceito Ulu-Ini nas seguintes atividades
agrícolas: 1) a limpeza e a reabilitação do sistema de irrigação, 2) a aragem e a limpeza
dos campos, 3) a construção de viveiros, 4) a produção de plantas e o seu plantio, 5) a
manutenção das plantações, 6) o capinar das ervas daninhas das plantações, 7) a colheita
e o transporte dos produtos agrícolas para a casa. De acordo com os agricultores, as
atividades agrícolas que implementam a prática Ulu Ini são os seguintes:
“Limpeza da irrigação, a aração de arrozais, a construção de viveiros, a remoção de sementes e a
plantação de arroz” (Ea, U1).
“Cultivo de arrozais e de quintais” (Ee, U1).
“A colheita de arroz ou as atividades comunitárias são sempre trabalhos coletivos” (Eh, U2).
“Geralmente praticado em atividades agrícolas, como por exemplo: arar campos de arroz, estender
terras agrícolas, consertar terraços de arrozais, plantar arroz, capinar, colher e debulhar arroz” (El,
U1).
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As atividades agrícolas que usam Ulu Ini começam sempre com o planeamento,
seguindo-se a divisão de tarefas, o cronograma de implementação das atividades,
incluindo a determinação do uso de sementes de plantas.
Sete agricultores afirmam que o conceito de Ulu Ini é praticado em atividades
sociais. As atividades sociais que aplicam o conceito de Ulu Ini são: 1) a construção de
casas tradicionais, 2) a realização do funeral dos familiares dos membros da comunidade;
3) a limpeza das ruas e dos espaços públicos da aldeia, como descrevem os agricultores:
“Construção de casas e enterro de membros falecidos das famílias” (Ea, U1).
“Construindo a casa tradicional” (Ee, U1).
“"Ulu-Ini" espontâneo geralmente não é coordenado e a atividade é a limpeza do ambiente ao redor
dos locais de residência” (Eg, U2).
“A reparação ou construção de sepulturas ancestrais e o enterro de familiares ou parentes
falecidos” (Ej, U2).

Embora limitado apenas a determinados momentos, por vezes as pessoas que
frequentam ou participam nesta atividade são provenientes de diferentes aldeias, sucos e
postos administrativos. A participação nas atividades mencionadas pode fazer-se através
da força física, ou da sua força de trabalho, mas também contribuindo com bens materiais
como gado, arroz, dinheiro ou roupas tradicionais. As doações também podem ocorrer
como uma manifestação de solidariedade perante um acontecimento comunitário, como
um casamento ou um funeral, por exemplo, para reduzir o seu fardo.
A participação dos líderes comunitários nestas atividades sociais também pode
ocorrer assumindo a responsabilidade pelo sucesso da atividade. A responsabilidade dos
líderes comunitários na comunidade Nau Eti é referida como "Toe Khai - Teba Khai"
(ancião) e o termo " Teba Khai – Nhata Khai" refere-se a todos os parentes e familiares
do dono do evento que devem estar presentes para apoiar a realização do evento.
O sucesso das atividades é assim da responsabilidade de todos os envolvidos. O
"Toe Khai - Teba Khai" tem as seguintes tarefas: 1) Liderar a implementação das
atividades; 2) Coordenar todas as secções ou unidades do comité; 3) Supervisionar as
atividades; 4) Avaliar o processo de implementação das atividades; 5) Contribuir em tudo,
na forma material, para completar a implementação das atividades; 6) Ser o organizador
do evento (“Ina Ama”); 7) Ser o porta-voz do organizador do evento ("Dou Kai - Thimu
Kai").
Cada grupo de Ulu Ini, no campo da agricultura, tem membros compostos por 5 a
6 pessoas (escala). O envolvimento das mulheres não é inferior ao dos homens, elas estão
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diretamente envolvidas com a prática de Ulu Ini na fase de colheita, debulha e no
transporte das colheitas para a casa. A localização das atividades agrícolas longe das casas
exige que o agricultor leve consigo um almoço simples. As atividades agrícolas que
exigem que os agricultores levem consigo suprimentos são a limpeza e a reabilitação do
sistema de irrigação agrícola, a limpeza dos campos de arroz. Mas na fase de arar os
campos, plantar, colher e debulhar, o dono dos compos onde se realizam as atividades
tem de alimentar as pessoas que estão presentes na realização do trabalho.
Na investigação realizada observámos que as mulheres podem ter um papel duplo
no contexto da prática de Ulu Ini que é a organização das outras mulheres que participam
nas atividades e a preparação das refeições para aqueles que trabalham, de acordo com
Ea e Eg:
“Cultivar e debulhar o arroz só são feitos por homens, enquanto as mulheres preparam a comida
para quem trabalha” (Ea, U1)
“Se houver atividades organizadas por alguns dos membros da comunidade, outros virão trabalhar
em cooperação mútua e, às vezes, cada participante levará o seu almoço” (Eg, U1)

Durante as etapas de plantio e colheita, alguns parentes dos organizadores do
evento, que não são membros do grupo Ulu Ini, estão envolvidos em ajudar o trabalho de
seus irmãos. A sua participação acontece como uma forma de solidariedade familiar e
não é paga, porque também virão a ter, mais tarde, a ajuda daqueles que agora ajudam.
Esse tipo de colaboração é frequente e é chamado de Ulu Ini espontâneo ou voluntário.
No futuro, se os parentes que participam hoje de a atividade realizarem também uma
atividade, eles serão também ajudados por aqueles que organizam as atividades hoje.
Quando observadas como são geridas e organizadas tais atividades entre os
membros da comunidade, observa-se que tais atividades se constituem uma forma de
atividade económica. Eles preservam esta prática no presente e no futuro.
A. V. Tchayanov em seu livro intitulado a "Teoaria dos sistemas económicas não capitalistas”
(1924) afirma que “A família, equipada de meios de produção, utiliza a sua força de trabalho para
cultivar o solo e obtém, como resultado do trabalho de um ano, uma certa quantidade de bens. A
importância do produto do trabalho é principalmente determinada pela dimensão e composição da
família, ou seja, o número de pessoas da família capazes de trabalhar pela produtividade da
exploração” (Tchayanov, 1973: 482).

Como Tchayanov afirmou, as famílias desempenham um papel importante nas
atividades agrícolas. A produtividade agrícola depende membros das famílias que
participam do processo de produção. O principal capital do agricultor não é capital
financeiro, mas o número de membros da família e, em particular, trabalhadores da
família que se dedicam especificamente à atividade agrícola.
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Para além do interesse económico, a prática Ulu Ini na agricultura tem também
uma dimensão social de união e de solidariedade, valores básicos para todos os membros
deste grupo Ulu Ini e, por isso, se um membro do grupo estiver ausente ou sofrer um
desastre, todos os membros do grupo assumem a responsabilidade de o ajudar a completar
as suas atividades.
3.2.2.4 As pessoas envolvidas na prática do Ulu Ini
Nesta seção apresentamos aqueles que participam da prática do conceito de Ulu
Ini. Observou-se que todos os membros da comunidade que vivem em áreas rurais estão
automaticamente envolvidos na instituição Ulu Ini. O seu envolvimento como membros
do grupo Ulu Ini pretende facilitar o trabalho que cada pessoa ou família enfrenta.
Aqueles que estão ativamente envolvidos na prática do conceito Ulu Ini são: 1) a família
nuclear de um agregado familiar, 2) os parentes, 3) os vizinhos e 4) os membros da
comunidade cujos campos são próximos uns dos outros, 5) os irmãos, 6) os filhos e os
pais, 7) os agricultores e sua família, como afirmado pelos participantes:
“Vizinhos e pessoas cujos interesses e atividades são os mesmos” (Ea)
“Primos próximos” (Ec, U1).
“Tios” (Ee, U1).
“Aqueles que têm os mesmos interesses” (...) “Parentes próximos na aldeia” (Ef)
“Familiares próximos” (...). “Homens e mulheres, membros da comunidade, podem estar
envolvidos na prática de Ulu Ini (...). “Membros da comunidade, da mesma aldeia ou do mesmo
suco, por vezes pessoas de outros sucos e outras administrações, dependendo do parentesco do
partido que organizou a atividade” (Ej)

Em certas atividades sociais, membros da comunidade formados por homens e
mulheres, jovens adultos, estão simultaneamente envolvidos e participam ativamente. Tal
envolvimento depende das relações de parentesco entre os membros da comunidade. Nas
atividades agrícolas, o envolvimento de membros da família do agricultor é uma
obrigação moral. Os maridos e as esposas são os principais autores na implementação das
atividades agrícolas, começando pela coordenação dos membros do grupo, mobilização
de recursos e preparação da logística.
Como explicado anteriormente, as atividades que muitas vezes usam Ulu Ini são
atividades agrícolas, como consertar e tapar canais de irrigação, arar os campos, plantar
e colher o arroz. A remoção ervas daninhas (capina) e a colheita da produção dos arrozais
para casa são também, às vezes, realizadas com Ulu Ini, mas principalmente feito por
agricultores e famílias. Na abertura de novas terras para arrozais e campos é costume
utilizar-se a prática Ulu Ini, pois na atividade de abertura é muito necessário o trabalho
80

de limpeza da floresta e o corte de árvores. O mesmo vale para a extensificação das terras
agrícolas. Como afirmado pelos agricultores, as atividades agrícolas que mais
frequentemente usam Ulu Ini são:
“Lavra de arrozais e quintais. Plantar arrozais” (...) “Construção dos canais de irrigação de
arrozais” (Ed)
“Plantar arroz e milho” (...) “Colher arroz e milho” (Ef)
“Organização de quintais e campos” (Eh)
“Atividades agrícolas, como a reabilitação da irrigação de arroz, estender terras agrícolas, arar
campos, plantar o arroz, colher arroz e transportar produtos agrícolas para as casas” (El)

As atividades agrícolas nos quintais são muito diferentes das atividades nos
campos de arroz, especialmente nas fases de plantio, capina e colheita. As quintas não
exigem mão-de-obra na fase de plantio e transporte, mas precisam de energia para a
remoção de ervas daninhas e para a colheita. A colheita de milho nas plantações e nos
campos muitas vezes coincide com a estação chuvosa, de modo que os agricultores
competem entre si para salvar os seus produtos de serem expostos à água da chuva. Nestas
duas situações, e como referido acima, Ulu Ini é necessário para ajudar o trabalho a ser
concluído o mais rapidamente possível, antes de chover.
Esta ideia de solidariedade que os agricultores praticam através do “Ulu-Ini” é
uma solidariedade mecânica segundo Durkheim (cit in Giddens, 2013), porque a existe
num contexto em que o individualismo é minimizado e o coletivo sobrepõ-se ao indivíduo
(Giddens, 2013). Encontramos no conceito e na prática de “Ulu-Ini” relação com o
conceito de solidariedade mecânica de Durkheim (cit. in Nuryanto, 2014) através dos
seguintes indicadores:
1. Fazer o trabalho em cooperação mútua, mas a divisão do trabalho não é
regulada para controlar e evitar a ocorrência de ineficiências;
2. A harmonia e a coletividade são fortes, fazendo com que a realização de todas
as atividades de forma individual seja impossível, logo as pessoas trabalham
em conjunto para o objectivo pretendido;
3. Não há nenhum erro com as normas que eles aderem, sendo obedientes e leais
ao sistema tradicional.
4. O sistema consuetudinário é composto por regulamentos que derivam dos
costumes, que devem ser obedecidos por todos e são usados para punir os
membros da comunidade.
As formas de solidariedade social estão relacionadas com o desenvolvimento da
sociedade, Durkheim viu que a sociedade se desenvolveu a partir de uma sociedade
simples em direção a uma sociedade moderna. Um dos principais componentes da
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sociedade que se tornou a preocupação de Durkheim, e ao qual prestou particular atenção
pelo seu papel no desenvolvimento da sociedade, foram as formas de solidariedade social.
Sociedades simples têm diferentes formas de solidariedade social das sociedades
modernas. A distinção entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica de acordo
com Durkheim é a mais famosa, como se segue. A solidariedade mecânica tem
caraterísticas que consistem 1) na baixa divisão do trabalho, 2) na forte consciência
coletiva, 3) na lei repressiva dominante, 4) no consenso sobre padrões normativos
importantes, 5) na baixa individualidade, 6) no envolvimento da comunidade na punição
das pessoas que cometem erros, 7) na interdependência relativamente baixa, e 8) no
sentimento de pertença rural (Nuryanto, 2014).
O conceito de solidariedade social é algo que é realmente necessário para um
grupo social, porque toda sociedade precisa de solidariedade. Os grupos sociais como o
lugar onde a vida comunitária acontece continuarão a existir e sobreviverão enquanto
houver, no grupo social, um sentimento de solidariedade entre os seus membros. A
solidariedade social é a existência de confiança mútua, ideais partilhadas, solidariedade e
um senso de afinidade entre os indivíduos como membros do grupo por causa dos
sentimentos, emoções e valores morais que são partilhados (Nuryanto, 2014).
As opiniões expressas pela comunidade agrícola, tal como descritas, estão de
acordo com a declaração por Tchayanov na sua obra intitulada Teoria dos sistemas
económicas não-capitalistas (1924) segundo o qual a agricultura baseada no trabalho
familiar usa a sua força de trabalho para explorar as suas terras e obter dela os recursos
que precisa para a sua subsistência. O produto do trabalho na agricultura é determinado
principalmente pela composição familiar, ou seja, pelo número de membros que
compõem as famílias. Assim, quanto maior a família, maior a sua capacidade de trabalho
e, portanto, maior também a sua produtividade. Usar uma força de trabalho familiar é
assim uma prática muito importante nas sociedades agrícolas rurais, não insdustrializadas
e com recursos escassos (Tchayanov, 1973).
Sartini (2007) em "Reconhecendo a Sabedoria Local Nusantara: Um Estudo de
Filosofia" diz que a sabedoria local também é identidade cultural, a personalidade da
cultura da uma nação que levou a absorver uma cultura exterior de acordo com seu
próprio caráter e habilidades. O elemento cultural regional tem muito potencial como uma
sabedoria local, por causa da sua capacidade comprovada de sobreviver até aos dias de
hoje. Sartini (2007) sublina que as caraterísticas que permitem uma sabedoria local
sobreviver ou persistir no tempo são: 1) a capacidade de sobreviver à cultura externa; 2)
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a capacidade de acomodar a cultura externa; 3) a capacidade de integrar a cultura externa
à cultura nativa; 4) a capacidade de controlo; 5) a capacidade de orientar o
desenvolvimento cultural. A sabedoria local é formada como uma vantagem dos produtos
da cultura passada da sociedade que deve ser continuamente levada em conta na vida.
Embora seja de valor local, o valor contido nela é considerado muito universal (Sartini,
2007).
O Homem como ser social está em constante interção com o(s) grupo(s) a que
pertence. Os seres humanos também usam todas as formas de instrumentos sociais para
atingir metas e interesses. Como o Giddens apontou no seu livro Sociologia (2013), uma
das principais razões pelas quais os indivíduos se juntam às organizações é para construir
relacionamentos e aumentar a sua influência pessoal. Os sociólogos identificam os
elementos organizacionais mencionando o capital social, o conhecimento social e as
relações que dão às pessoas a possibilidade de atingir os seus objetivos e aumentar sua a
influência. Embora a ideia de capital social tenha voltado aos tempos antigos, essa frase
tornou-se comum nos debates académicos no final dos anos 80 (Giddens, 2013: 927).
O capital social inclui redes sociais úteis, senso de dever e confiança, normas que
governam o comportamento efetivo e outros recursos sociais que permitem que os
indivíduos ajam efectivamente (Giddens, 2013).
O capital social, por sua vez, é definido como as normas, valores, instituições e
relacionamentos que permitem a cooperação dentro ou entre vários grupos sociais. As
redes sociais são construídas, a aquisição de capital social é condicionada por fatores
culturais, políticos e sociais. O capital social tem uma natureza multidimensional. Outro
ponto de vista define-o como um conjunto de normas e redes sociais que afetam o bemestar das comunidades em que estão localizadas, facilita a cooperação entre seus
membros, reduz os custos de obtenção e processamento de seu trabalho (Marteleto, 2004).
Quanto às redes sociais relacionadas com o capital social, podem ser entendidas
como um fluxo de relações interpessoais que permite que as pessoas estejam ligadas por
meio de relações de confiança e de cooperação, para alcançar o sucesso ou a realização
de algo. As redes sociais são "funções de rede em associações humanas" e "redes
interdependentes de vários tipos de redes, como famílias, escolas, cidades, estratos sociais
ou países, partes de "redes" que só podem ser entendidas em termos de reciprocidade"
(Net, 2009).
Se estiver relacionado com as declarações dos especialistas e os pontos de vista
da comunidade camponesa, pode-se aproveitar a oportunidade de constituir o Ulu Ini
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como um fórum que reúne os vários membros de uma certa comunidade. Ulu Ini é assim
uma instituição de relações sociais entre os membros da comunidade e é também uma
rede social de grupos comunitários, por exemplo, membros dos grupos de agricultores e
descendentes de certos clãs.
Como membros de grupos de agricultores, todos os agricultores partilham um
sentido de união, fraternidade e solidariedade. O grupo é regido por uma norma ou regra
mutuamente acordada sobre a distribuição do cronograma de atividades e o tipo de
trabalho realizado. O cronograma das atividades é uma sequência de atividades que
devem ser executadas por todos os membros, a fim de ser realizado um trabalho. A
sequência de atividades organizadas no cronograma está de acordo com os tipos e as
espécies de sementes de arroz ou de milho a serem plantadas, por exemplo. Os
agricultores que cultivam arroz ou milho com sementes de mais idade terão as suas
colheitas priorizadas, enquanto os agricultures que plantarem sementes de menor idade
aguardão pela sua vez. A norma também se aplica ao sistema de irrigação de arroz, onde
todos os agricultores pertencentes ao grupo Ulu Ini devem cumprir o cronograma de
irrigação organizado por alguém que é nomeado para gerir o trabalho de montagem ou
manutenção do sistema de irrigação dos campos de arroz. Como afirma Bourdieu
(Bourdieu, 1986, cit. in Sunoto, 2014).
"O capital social é um atributo individual em um contexto social. Pode-se obter capital social por
meio de ações úteis e transformá-lo em segmentos económicos convencionais. Essa capacidade,
no entanto, depende da natureza das obrigações sociais, relacionamentos e redes que podem ser
feitas” (Sunoto, 2014: 3).

Nas interações sociais, os agricultores fazem parte de grupos sociais que se
relacionam entre si. A relação social entre os membros do clã é um laço (relação social)
forte, por isso, no contexto de Ulu Ini é um sistema orgânico de capital social presente
nas comunidades agrícolas rurais, na sociedade de Nau Eti.
Esta constatação foi corroborada por vários especialistas (Marzali cit. in Anie
Asriany, 2017) que referem que a sabedoria local é um conhecimento local (indigenous
knowledge system) que é exclusivo de uma sociedade ou cultura particular que se
desenvolveu há muito tempo, como resultado do processo de relações recíprocas entre a
comunidade e o seu ambiente social. O conceito de sabedoria local tem um contributo
positivo na proteção da natureza e do ambiente, uma vez que está orientado para a
sustentabilidade da atividade agrícola, isto é, para a economia de recursos e a eficácia e
eficiência das atividades agrícolas. Este é um sistema de conhecimento e de gestão local,
ou tradicional, da relação entre as comunidades locais e a natureza (Asriany, 2017).
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Saam e Arlizon (2011, cit. in Asriany, 2017) argumentam que a sabedoria local é
realizada por um grupo particular que é local, ou de acordo com uma cultura particular.
As ações ou atividades de certas comunidades locais são tradições que possuem
elementos de experiência local que são carregados de valores que se tornam num guia de
comportamento e de interação com o ambiente. Por exemplo, são também as tradições e
a sabedoria local que transmitem os saberes sobre como plantar, capturar peixes, explorar
as florestas, manter o ambiente fluvial, criar gado, etc., atividades que se desenvolvem na
vida diária através de ensinamentos diretos dos pais aos filhos, bem como dos avós aos
netos, transmitidos através de provérbios e da literatura oral. A sabedoria local integra
um conjunto de atitudes, perspectivas e modos de ação que contêm valores essenciais
sábios, inteligentes culturais, moralmente íntegros e com visão de futuro (Asriany, 2017:
66).
John M. Echols e Hassan Syadily (Echols & Shadily, 2000, cit. in Hasbullah,
2012), interpretam a sabedoria local enquanto a sabedoria, conhecimento ou experiência
dos membros de uma determinada comunidade local. Em geral, a sabedoria local pode
ser entendida como ideias locais que são sábias, cheias de sabedoria, de bom valor,
incorporadas e seguidas pelos membros da comunidade. Etimologicamente, a palavra
sabedoria é entendida como a habilidade humana de usar a razão para agir, como
resultado da avaliação de algo, objeto ou evento que ocorre. Local refere-se
especificamente ao espaço de interação limitado, com um sistema de valores limitado,
que foi projetado de tal forma que envolve um padrão de relações entre os homens e entre
os homens e o seu ambiente físico. O cenário é um espaço da interação onde uma pessoa
pode organizar relacionamentos face a face no seu ambiente (Hasbullah, 2012: 232).

3.2.3 As razões da integração da prática de Ulu Ini na atividade agrícola
A investigação que realizamos na comunidade agrícola do suco de Irabim de
Baixo permitiu identificar quatro razões para a integração da prática do conceito Ulu Ini
nas atividades agrícolas, tais como: 1) o conceito de "Ulu-Ini" adapta-se ao
desenvolvimento das atividades agrícolas actuais; 2) há recomendações do Governo para
continuar a aplicar o conceito de Ulu Ini como uma instituição de grupos de agricultores;
3) a maioria dos agricultores usa o conceito de Ulu Ini; 4) o conceito “Ulu-Ini” facilita o
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trabalho agrícola, reúne os agricultores, economiza recursos de produção, mantém valores
locais e fomenta os valores solidários.
A formação sobre técnicas agrícolas e operação de máquinas tecnológicas permite
melhorar o conhecimento e a compreensão dos agricultores sobre as técnicas agrícolas
modernas, bem como a sua experiência na operação da maquinaria e tecnologia agrícola,
como afirmado:
“O sistema de apoio “Ulu-Ini” já existe na sociedade timorense há muito tempo, por isso foi fácil
de o adaptar às atividades agrícolas atuais. A Formação para adaptaram o conceito e melhoria dos
conhecimentos agrícolas na área técnica de engenharia agrícola também faz parte de uma
estratégia de adaptação do conhecimento moderno da agricultura ao conceito de “Ulu-Ini””, (Ee,
U1).

O conceito de "Ulu-Ini" como uma instituição também pode regular atividades
agrícolas para facilitar a operação da maquinaria e tecnologia. Cinco agricultores dizem
que o conceito de "Ulu-Ini" tem um papel importante nas atividades agrícolas:
“Embora na agricultura já se utilizem ferramentas tecnológicas modernas, como tratores, arados
rotativos e outras, ainda é preciso recursos humanos para o plantio, colheita, debulha e transporte
para as casas” (Ea, U1).
“Algumas atividades agrícolas que não usam máquinas usam mão-de-obra. Usando mão-de-obra,
então são definitivamente feitas com o conceito de "Ulu-Ini". Começando pela reparação da
irrigação, passando por arar os campos, até plantar, manter, colher, debulhar e transportar para a
casa” (Eb, U1).
“As pessoas usam tratores com ferramentas para arar arrozais e campos, mas a reabilitação da
irrigação, a construção de viveiros, o retirar das sementes para o plantio e a plantação do arroz
ainda usam mão-de-obra, por isso “Ulu-Ini” persiste” (Eg, U1).
“É formado um grupo de agricultores, que informa o Governo e solicita um trator” (Ek, U1).
“Com planeamento, sabendo quais as atividades agrícolas que usam tratores ou outras máquinas e
quais requerem trabalhar em grupos com mão-de-obra” (El, U1).

Várias práticas de atividades agrícolas em comunidades rurais são muitas vezes
realizadas em grupos de trabalho. "Ulu-Ini" é considerado como uma instituição que
ainda é relevante para os desenvolvimentos actuais. Embora o conceito de Ulu Ini cresça
a partir dos hábitos da comunidade local, ele é dinâmico e, por isso, desenvolve-se em
conjunto com mudanças que ocorrem na sociedade. A adaptação à inovação e à tecnologia
agrícolas são a prova da natureza dinâmica do conceito Ulu Ini. Hoje em dia estamos na
fase da mecanização do sistema agrícola, mas certas fases da atividade ainda requerem
mão-de-obra e uma pessoa que coordene o grupo de trabalho, de modo que Ulu Ini ainda
é muito relevante como centro de coordenação e de planeamento das atividades agrícolas.
Podemos por isso dizer que a prática “Ulu-Ini” é uma tradição sincrónica, segundo
a designação de Muhammad Zid e Ahmad Tarmiji Alkhudri (2016). Enquanto as
tradições diacrónicas, tradicionais e modernas, não se podem conciliar ou unir, a tradição
sincrónica é na verdade adaptativa, ou seja, é uma tradição que acompanha as mudanças
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e os desenvolvimentos dos tempos, de modo que o tradicional e o moderno não sejam
contraditórios (Muhammad Zid, 2016).
Além do planeamento e da coordenação que requerem mão-de-obra e um líder,
existem outras das atividades agrícolas que ainda não podem ser realizadas por máquinas
e por isso precisam de mão-de-obra, de modo que Ulu Ini como um instrumento para
mobilizar as pessoas ainda é relevante e necessário. Entre estas atividades agrícolas estão
a limpeza do sistema de irrigação, o arar dos campos de arroz, a plantação de arroz, o
capinar das ervas daninhas, “(o plantio) do milho, a capina, a colheita e o transporte de
campos para armazenamento” (Eg, U1). Também o erradicar dos grãos e o transporte, a
“limpeza das florestas para novos campos; construção de cercas; plantação e colheita de
milho” (Ek, U1). Estas atividades ainda não usam máquinas, por isso o trabalho em
grupos Ulu Ini desempenha um papel determinante.
A abertura de novas terras a partir da floresta requer mão-de-obra para fazê-lo. A
mão-de-obra neste processo é necessária para cortar a vegetação (matos e árvores) e
limpar os restos de vegetação que não são queimados no local, como mostra figura 1.

Fotografia 1. Desmatamento para desbravar novas terras agrícolas

Fonte:https://www.google.pt/search?q=pembabatan+hutan+untuk+perladangan&tbm=isch&tbs=rimg:
consulta, 1 março 2019).

A fotografia 1 mostra o desmatamento para fins agrícolas. O desmatamento é
realizado em grupos. A floresta desmatada será queimada e a terra será distribuída para
todos os envolvidos na atividade. Cada membro do grupo terá a mesma área de terras
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agrícolas, de acordo com uma decisão conjunta. Os membros do grupo, como no início
do desmatamento, continuarão para a próxima atividade. Quando a estação chuvosa
chega, o grupo continua as atividades como mostra na fotografia 2, ou seja, em grupos,
os agricultores começam a plantar milho ou arroz nas novas terras agrícolas.
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Fotografia 2. A queima de florestas e o cultivo de milho em coperação mútua na nova área agrícola

Fonte:https://www.google.pt/search?tbm=isch&sa=1&ei=RKB5XO2kNu2flwTK0J2wCg&q=pembabata
n+hutan+untuk+perladangan+di+Timor+Leste:consulta, dia 1 Março 2019).

Um mês depois, esse grupo Ulu Ini que existia antes comece a capinar para limpar
o açúcar que cresce com as plantas. O propósito desta capina é limitar e eliminar as plantas
concorrentes para que as sementes lançadas á terra obtenham o máximo de nutrientes do
solo e para que as plantas ganhem luz para melhorar a fotossíntese. As próximas
atividades do grupo Ulu Ini são a colheita e o transporte. Nas duas imagens pode-se
mostrar que as formas e os padrões de cultivo da comunidade Nau Eti ainda são muito
tradicionais e distantes de um conceito de desenvolvimento baseado na justiça ecológica,
económica e social, mas que absorveram alguma tecnologia da agricultura. Um exemplo
da absorção de tecnologia é o uso de sementes superiores e o uso de métodos agrícolas
de produção intensiva.
Nos campos de arrozais e nos quintais, existem tarefas que não podem ser ainda
desempenhadas por ferramentas tecnológicas, por isso, a integração da prática “Ulu-Ini”
é necessária ao processo de produção agrícola e muito relevante para a comunidade,
conforme explicaram cinco agricultores:
“A preparação ou limpeza da irrigação, canais de diques, aragem, plantio, colheita e debulha” (Ea,
U1).
“Em geral, tudo começa com a limpeza dos canais de irrigação, seguindo-se a lavra dos campos
de arrozais, a plantação, a manutenção (mondas) e, por fim, a colheita” ((Ed, U1).
“Conserto e melhoria dos canais de irrigação dos arrozais; Processamento ou lavra de arrozais;
Plantação das sementes de arroz nos viveiros; Transplantação do arroz; Colheita do arroz; Debulha
do arroz; Transporte do arroz para casa” (Ee, U1).
“Passando pela limpeza e reparação dos terraços de arrozais” (Ej, U3).
“Reabilitar a irrigação de arroz, estender terras agrícolas, arar campos, construir terraços de
arrozais e plantar, colher e transportar produtos agrícolas para as casas” (EL, U1).
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Nas etapas de certas atividades que usam as máquinas, o papel da mão-de-obra
será limitado. Por exemplo, arar um campo com um trator requer apenas um operador e
algumas pessoas para ajudar a operar o trator. Nas outras etapas da atividade, ainda se
requer mão-de-obra conforme explicado anteriormente. Até hoje, ainda há uma pequena
proporção de agricultores que aram o sseus campos com trabalhadores pecuários
"búfalos". Ao usar grandes quantidades de búfalos, é necessário que as pessoas
direcionem os búfalos. A fotografia 3 seguinte mostra o poder dos búfalos que são usados
para arar os campos.
Fotografia 3. Uso dos búfalos para arar os arrozais

Fonte: http://timor88.rssing.com/chan-25969414/all_p1.html, consulta dia 2 março 2019).

Este padrão ou método é muito antiquado, mas os búfalos ainda têm um papel
importante no sistema agrícola em Timor-Leste, e este padrão tem sido levado a cabo há
centenas de anos. O búfalo também é uma ferramenta social cujo valor é maior do que
outros animais, por isso, se alguém tem um grande número de búfalos é considerada uma
pessoa com alto estatuto social entre as comunidades rurais. Além de ser uma força de
trabalho de gado, os búfalos também fornecem uma fonte de nutrição para a comunidade,
especialmente leite e carne de búfalo.
Observa-se a presença de tecnologia agrícola para facilitar o trabalho dos
agricultores no processo de produção, mas nem todas as condições das terras agrícolas
são amigáveis a todas as formas de tecnologia.
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Fotografia 4. Os agricultores a arar arrozais com tratores

Fonte:https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=737&tbm=isch&sa=1&ei=9tp5XMOBMu6vgwfy4
Z64CA&q=membajak+sawah+dengan+kerbau+dan+traktor&oq=membajak+sawah+dengan+kerbau+dan
+traktor&gs_l=img.3: consulta dia 2 março 2019).

A fotografia 4 mostra que em condições em que o solo é inclinado e muito pantanoso, o
uso do trator de quatro rodas não é adequado, por isso, deve operar-se um trator manual
para arar os campos. Operar um trator manual requer energia extra, porque o operador
deve estar alinhado com o movimento da roda do trator, então precisam de mais do que
uma pessoa para operar um trator manual num dia. Nesta situação o papel da instituição
Ulu Ini é muito importante porque permite organizar e distribuir trabalho entre os
membros do grupo.
Outra razão para os agricultores de continuarem a usar o conceito de Ulu Ini como
uma instituição para a organização de atividades agrícolas é o facto de alguns agricultores
serem economicamente ou financeiramente incapazes de pagar mão-de-obra, alugar
tratores ou comprar combustível para os tractores:
“Facto de esta prática facilitar o trabalho do homem, porque as pessoas que integram as
comunidades não têm iguais rendimentos familiares nem igual acesso aos meios de produção” (...)
“O trabalho torna-se, assim, mais fácil” (Ee).

Por outro lado, a instituição Ulu Ini facilita o trabalho ao torná-lo mais rápido,
como explicaram dois agricultores: “Os líderes comunitários também incentivam a
comunidade a trabalhar em conjunto para que o trabalho seja mais leve” (Eg). “O trabalho
individual é um trabalho árduo. Com "Ulu-Ini", o trabalho é mais rápido e leve” (Eh). A
maioria dos agricultores com poucos recursos financeiros usa o conceito Ulu Ini porque
é uma maneira prática de facilitar o trabalho, enquanto os agricultores com mais recursos
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pagam aos seus trabalhadores. Ulu Ini é assim também uma forma de reduzir os custos
de produção porque não incorre em custos para pagar o trabalho: “O menor peso do
trabalho manual, o que está associado aos baixos custos de produção” (Ed).
As atividades agrícolas são muito dependentes do tempo e das condições
climáticas da estação do ano, portanto, Ulu Ini é muito relevante para a rápida
mobilização de recursos de trabalho, como mostra a figura 5.
Fotografia 5. Reparação dos canais de irrigação em cooperação mútua

Fonte: https://www.kalensari-widasari.desa.id/gotong-royong-perbaikan-saluran-tersier-ala-desakalensari/, consulta, dia 2 março 2019).

O terceiro argumento é o de que Ulu Ini é uma instituição para gerir os recursos
de propriedade de agricultores. Através da prática Ulu Ini é possível reduzir os custos de
produção e reduzir as despesas inesperadas no processo de produção. Ulu Ini é uma
instituição para unir a energia dos agricultores coletivamente para se ajudarem uns aos
outros e economizar muito tempo na conclusão do trabalho. Os agricultores dizem que o
conceito de Ulu Ini é “Uma forma de trabalhar juntos, em grupos, para ajudar uns aos
outros e facilitar o trabalho nas atividades agrícolas em campos de arroz, plantações e
outras atividades na comunidade” (Ea). “Trabalho seja rápido e fácil. Todos sentem o
mesmo trabalho e a mesma leveza” (El).
O quarto argumento é o Ulu Ini é uma sabedoria herdada de seus ancestrais,
portanto deve ser preservada como um legado. Os valores contidos no conceito de Ulu
Ini, ou seja, a fraternidade, a união, a alma do voluntariado, a solidariedade e a unidade,
são as identidades da vida da comunidade rural que precisam ser desenvolvidas e
mantidas. Um agricultor deu seu argumento de que “Ulu-Ini” acontece também como
uma forma de solidariedade, de ajuda mútua, porque um dia outros membros poderão
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enfrentar o mesmo problema e nessa altura os membros do grupo "Ulu-Ini" poderão
ajudá-los” (Eg).
Em quinto lugar, como explicado anteriormente, Ulu Ini é uma instituição que
facilita e promove a ajuda mútua. O trabalho é feito coletivamente e de mãos dadas para
que o trabalho se torne leve, como uma instituição de solidariedade entre os membros do
grupo. Ulu Ini permite também ajudar na realização completa de um trabalho quando um
dos membros não consegue colaborar e participar com o grupo.
3.2.4 Mudanças na implementação da prática concetual de Ulu Ini
Nesta seção, apresentaremos as mudanças encontradas na investigação do suco de
Irabim de Baixo. As mudanças que ocorreram são a mudança no uso e tecnologia da
agricultura, inicialmente os agricultores usaram a tecnologia convencional, mas agora
eles usaram tratores e várias outras inovações. Sementes superiores, técnicas agrícolas,
técnicas de irrigação e técnicas de controlo de pragas e doenças de plantas são inovações
que foram aplicadas pelos agricultores. Nas investigações realizadas pode-se entender as
mudanças que ocorrem, o processo de mudança que existe e o impacto da tecnologia
moderna que tem sido utilizada pelos agricultores.
As mudanças que ocorrem com o uso de ferramentas e tecnologia estão
relacionadas com os conhecimentos de engenharia agrícola e de maquinaria. Cinco
agricultores afirmaram que houve uma mudança no conhecimento das técnicas agrícolas,
tanto na quinta como nos arrozais. Suas opiniões incluem:
“Sementes híbridas; Espaçamento de cultivo em linha (10 x 10 cm, 25 x 25 cm e 25 x 30 cm);
ICM (“Integrated Crop Management” ou Integração da gestão de alimentação)” (Ea, U1).
“Conhecimento de engenharia agrícola moderna sobre a utilização de irrigação técnica,
mecanização do trabalho, construção de viveiros, uso de adubos e fertilizantes e plantação de
sementeiras de arroz de forma” (Ed, U1).
“A construção de viveiros adaptados com o sistema ICM (“Integrated Crop Management” ou
Gestão de Cultivo de Intensificação), que é dirigido por toda a extensão agrícola e permite
transplantar o arroz com uma determinada distância ou espaçamento entre plantas predefinida e
uniforme (20 x 25, 25 x 30) e em linha reta com uma ferramenta de ouriço” (Ee, U1).
“Espaçamento ou distância entre plantações, idade das sementes, técnicas de irrigação, variedades
superiores avassaladoras” (Eg, U1).
“As sementes da ICM (“Integrated Crop Management” / Gestão de intensificação de colheita)
fazem parte da tecnologia utilizada pelos agricultores e a técnica de cultivo utiliza a distância entre
as plantas e a linha de contorno” (Ej, U1).

As mudanças à medida que ocorrem são uma mudança planeada, porque o
Governo quer um aumento na produção agrícola. Para que as mudanças planeadas pelo
agente de mudança atinjam os objetivos declarados, em geral, os agentes da mudança são
pessoas ou grupos que são confiáveis e designados pela comunidade ou pelo governo
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como líderes para incentivar a mudança. As mudanças que são planeadas e pretendidas
ocorrem com o conhecimento da agricultura e de máquinas ou tecnologia agrícola ao
mesmo tempo. Inicialmente, a comunidade agrícola usava sementes locais e plantava-as
diretamente na terra de forma manual. Atualmente, os agricultores usam sementes
superiores com espaçamentos definidos e uniformes, graças ao uso de maquinaria, o que
permite um maior aproveitamento do solo e uma produção mais intensiva.
Mudanças numa sociedade são mudanças sociais que ocorrem após um certo
período de tempo. A mudança é uma diferença nas condições observadas entre um antes
e um depois de um certo período de tempo. Mudanças que ocorrem rapidamente são
geralmente chamadas de revoluções. A revolução tem uma caraterística que é o facto de
ocorrer de forma relativamente rápida e fundamental, ou envolvem as principais
articulações da vida das pessoas na forma de instituições sociais. Numa revolução, a
mudança ocorre com preparação, o que significa que pode haver, ou não, um agente de
mudança (Sudarto, 2016:213).
A fotografia 6 é um exemplo de cultivo de arroz com espaçamento regular e de
acordo com o método recomendado. A foto também mostra que sementes de arroz foram
preparadas para o plantio.
Fotografia 6. Os agricultores plantam arroz em cooperação mútua

Fonte:http://dishutbunkerinci.blogspot.com/2011/10/tenaga-kerja-keluarga-dalam-usahatani.html,
Consulta dia 7 Febreiro 2019.

As ferramentas e tecnologias agrícolas utilizadas pelos agricultores incluem
tratores de quatro rodas e tratores de mão, charruas, enxadas, rotari, debulhadoras de arroz
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e máquinas de moer arroz. Alguma desta tecnologia é algo novo para os agricultores
apesar de poder ser usada desde a independência de Timor-Leste. A tecnologia usada
pelos agricultores inclui: “Enxada, trator, máquinas de debulhar arroz, máquinas de
limpeza de arroz, charrua e irrigação técnica” (...) “Tecnologia moderna como a rotativa
e a transplantação, máquinas de descasca do arroz e ouriço” (Ed).
No funcionamento de uma ferramenta de tecnologia, o agricultor é orientador por
um funcionário do Ministério da Agricultura, chamado de agente de extensão agrícola. O
agente de extensão agrícola é responsável por orientar os agricultores na implementação
das ferramentas tecnológicas e por fornecer formação sobre as técnicas agrícolas
modernas.
Uma razão fundamental para os agricultores usarem a tecnologia moderna é o
aumento da produção, a eficiência e a maior previsão do processo agrícola. As mudanças
que ocorrem na agricultura podem, na verdade, proporcionar uma vantagem para os
agricultores e as suas famílias. Os agricultores fornecem respostas positivas em relação
ao uso da tecnologia oferecida pelo Governo. Três agricultores disseram que o uso da
tecnologia moderna representa uma vantagem muito significativa: “Os resultados são
melhores” (Ea). “Rendimento do trabalho agrícola é maior” (...) “Aumento da
produtividade agrícola” (Ed). “As sementes que são movidas ainda são jovens, de modo
que são muitas e dão muito rendimento” (Ek).
A transferência das ferramentas tecnológicas convencionais para as modernas
facilita o trabalho dos agricultores no processo de produção. Com máquinas na lavra de
campos é acelerado o trabalho e reduzido o uso de mão-de-obra, a manutenção das
plantações é facilitada e, com isto, os agricultores membros do Ulu Ini são transferidos
para outras atividades que não podem ser realizadas pelo trator ou outras máquinas. A
tecnologia moderna ajuda assim na organização de agricultures. A seguir, os pontos de
vista dos cinco agricultores sobre os benefícios das ferramentas tecnológicas neste grupo
Ulu Ini:
“Garantir a eficiência de tempo e recursos” (Ec)
“Permite uma maior eficiência no trabalho” (Ed)
“Reduzir os custos” (...) “E reduzir o tempo” (...) “Tornar mais fácil cuidar dos cultivos” (Ee)
“Evitar o cansaço e trabalhar de forma mais eficaz. Alugando um trator, o proprietário de arrozais
guarda energia para outras atividades, já que o operador é contratado” (Eg)
“Porque é prático e económico” (Eh)

Como afirmado pela comunidade agrícola, depois de introduzida a tecnologia
moderna na agricultura, já podem dividir o trabalho que pode ser feito com mão-de-obra
do trabalho que pode ser feito com a potência da máquina. Na antiga prática de padrão,
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os agricultores usavam equipamentos tecnológicos feitos de madeira, como o “Kaisua”.
Outros equipamentos, como pés-de-cabra, enxadas e facões são feitos de maneira
convencional. Para encontrar o momento certo começar a plantar, os agricultores usam
sinais naturais como uma indicação de quando iniciar o plantio. Por exemplo, quando
você vê o amarelecimento das folhas de uma árvore em particular, é um sinal para plantar
certas plantas. Há também aqueles que marcam com certas estrelas da noite.
Se vistos do ponto de vista económico, na verdade, alguns agricultores começaram
a ter visões para a produção agrícola não apenas para consumo doméstico, mas
começaram a pensar em oportunidades de mercado. Alguns agricultores começaram a
prestar atenção à sua gestão agrícola, a fim de melhorar a produção.
Outras mudanças ocorrem através de um processo onde o Governo, através do
Ministério da Agricultura, dá formação aos agricultores sobre técnicas agrícolas
modernas. O Governo também distribui tratores manuais para grupos de agricultores para
facilitar o processo de produção. A estratégia do Governo consiste em dar aos
cagricultores conhecimentos e ferramentas para que os agricultores possam desenvolver
um setor agrícola mais avançado e aumentar a produtividade. Segundo os agricultores
entrevistados, eles conheciam e entendiam a ciência das técnicas agrícolas e a tecnologia
agrícola por meio de treinamento e estudos comparativos.
Novos conhecimentos e experiências permitem mudar formas de trabalho e
mentalidades. Quatro agricultores referiram que, através de formação e do conhecimento
da tecnologia, poderiam aumentar seu conhecimento e experiência sobre o processo de
produção agrícola, como explicam:
“Devido à perspetiva humana de algo que facilita o trabalho” (Ea).
“Quando as pessoas conhecem e entendem os benefícios da tecnologia e decidem utilizá-la” (Eb)
“As mudanças ocorrem porque alguns dos agricultores têm uma outra visão sobre a tecnologia”
(Eh)
“Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, os agricultores têm já uma visão mais ampla”
(El).

As mudanças que ocorrem na mentalidade dos agricultores são mais influenciadas
pela educação não formal promovida pelo Governo e pela experiência de participar em
estudos comparativos com outros grupos de agricultores. O papel do Governo através do
agente extenção agrícola no terreno tem por isso muita influência nas mudanças que
ocorrem.
Do ponto de vista do agricultor, descreve-se que a ocorrência de um processo de
mudança, quando uma pessoa ou grupo de pessoas pode se abrir para aceitar e adotar uma
nova coisa que aprende. A inovação é uma nova experiência e conhecimento adquiridos
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da educação formal e não formal. A educação é o principal capital que determina o
crescimento e desenvolvimento de uma sociedade e nação. O progresso de uma sociedade
é o desenvolvimento da ciência e da educação. A educação é uma força motriz para a
transformação social na sociedade, (Dr. Muhammad Zid, M.si & Ahmad Tarmiji
Alkhudri, S.Pd., 2016, p. 189).
Mesmo que o governo tenha intervido diretamente no processo de mudança,
levando os extensionistas agrícolas para o prazo dos agricultores, mas isso não muda
necessariamente o sistema de comunidades agrícolas, uma das quais é o conceito de Ulu
Ini. Os agricultores que não têm recursos financeiros, ainda usam Ulu Ini como um lugar
para organizar o trabalho, mobilizar recursos de trabalho e como um lugar para organizar
outras atividades sociais. Tendo em mente algumas das opiniões de especialistas,
incluindo Sztompka, todas as mudanças que ocorrem na vida humana são a consciência
das próprias mudanças por parte das pessoas envolvidas, especialmente a consciência dos
resultados causados pelo processo (Sztompka, 2017, p. 17).
Com base no que Sztompka sublinha, enquanto não houver autoconsciência dos
agricultores sobre o resultado da mudança desejada, nenhuma mudança esperada
ocorrerá. Sztompka também sublinha que, o processo de mudança pode ser realizado,
suspeito e esperado. O processo social pode não ser realizado, inesperado e inesperado.
A mudança em si e os resultados aparecem em surpresa, dependendo da aceitação e
rejeição. As pessoas podem estar cientes dos processos sociais que ocorrem, adivinhe a
direção e espere efeitos especiais. Mas a suspeita estava errada e o processo social que
aconteceu era contrário ao esperado (Sztompka, 2017b, p. 17-18).
3.2.5 Os benefícios de praticar o conceito de Ulu Ini
As investigações realizadas permitem descobrir alguns dos benefícios da prática
do conceito de Ulu Ini no uso de ciência e tecnologia por parte dos agricultores do suco
de Irabim de Baixo.
O primeiro benefício é o de manter um senso de solidariedade e união entre os
membros da comunidade. Pode melhorar a qualidade de vida através de resultados de alta
produção. Redução dos custos de produção agrícola. Distribuição de custos que não são
utilizados na produção agrícola para outras necessidades. Os beneficiários diretos da
prática são mulheres e crianças, bem como famílias de agricultores em geral.
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A solidariedade e união são os valores da cultura da comunidade local que eles
adotaram. Ao continuar a aplicar o conceito de Ulu Ini que contém estes valores, um
resultado positivo é a manutenção da identidade da comunidade agrícola.
Fraternidade, solidariedade e ajuda mútua são os valores observados na
investigação. Esta opinião foi expressa por quatro agricultores da seguinte forma:
“Há uma sensação de união, fraternidade e solidariedade” (Ea, U1).
“O trabalho torna-se mais leve, é rapidamente realizado e resulta numa boa produção. Além disso,
é possível manter-se os valores de solidariedade, fraternidade, união e amizade” (Ef, U1).
“Ajudar uns aos outros, sobretudo caso alguém do grupo "Ulu-Ini" estiver doente ou não puder
comparecer. Todos os membros do grupo "Ulu-Ini" obtêm resultados, dependendo da área de terra
que possuem. Sem exceção, aqueles que estão doentes ou impossibilitados de comparecer veem o
seu trabalho feito devido à solidariedade dos membros do grupo” (Eh, U1).
“Une as pessoas numa fraternidade forte e estável. As pessoas ajudam-se mutuamente em qualquer
trabalho ou problema, todas são solidárias” (Ei, U1).

Os valores e princípios que são priorizados no conceito de Ulu Ini são a
solidariedade, a união, a fraternidade e a unidade é a base da vida comunitária.
Um outro benefício é a possibilidade de alguns valores culturais se adaptarem e
poderem viver de forma integrada com a ciência e a tecnologia aplicada pelos
agricultores. Com a presença de inovação, pode-se elevar a produção agrícola. Produtos
agrícolas abundantes fornecem maiores rendimentos para os agricultores e para as suas
famílias, para que possam gradualmente melhorar suas vidas. Como afirmam dois
agricultores: “Melhor qualidade de vida dos agricultores e das suas famílias, pois têm
menos gastos e conseguem, assim, um aumento do seu rendimento por via dos produtos
agrícolas que colhem” (Ed, U1); “Os agricultores ajudam-se uns aos outros para que se
sintam mais aliviados no trabalho” (El, U1).
Os benefícios Ulu Ini não são apenas sociais, mas são também de natureza
económica. Com a existência de trabalho coletivo, os agricultores não têm que pagar os
custos do trabalho. No contexto do trabalho Ulu Ini é construído um sentimento em que
o mesmo peso é carregado e levado levemente por todos. A seguir apresenta algumas
informações empíricas que mostram que o custo da produção agrícola é reduzido porque
não há necessidade de pagar pela mão-de-obra, porque o trabalho agrícola é realizado por
membros de grupos de agricultores Ulu Ini. Assim, os custos não utilizados no processo
de produção agrícola são desviados para outras necessidades, como explicam três
agricultores:
“Atividades agrícolas atuais é reduzir os custos de produção, porque com "Ulu-Ini" não se paga
trabalho” (Eg, U1).
“Economia nos custos de produção, de modo que elas se dediquem apenas às necessidades
escolares e domésticas, respetivamente” (Ef, U2).
“Economizar nos gastos de recursos associados ao processo de produção”, (Ej, U1).
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No contexto da prática Ulu Ini o trabalho também pode ser pago com trabalho e
ao economizar nos custos de produção, é possível construir casas, comprar roupas e
satisfazer outras necessidades. Os resultados da poupança são parcialmente desviados
para a melhoria dos túmulos dos ancestrais e para a construção de casas tradicionais.
Outro benefício da combinação de novas inovações com o conceito de Ulu Ini é o
tempo livre para os agricultores fazerem outras atividades, como afirma um agricultor:
“Como terminam rapidamente, há tempo livre para outras atividades” (Ea, U1).
Inicialmente, quando não usavam qualquer máquina ou ferramenta tecnológica, era
necessário muito trabalho de mão-de-obra para realizar as atividades agrícolas. Hoje, os
agricultores têm os tractores comunitários e outras ferramentas tecnológicas que
permitem uma maior eficiência no uso do trabalho e da mão-de-obra.
Outro benefício obtido pela comunidade agrícola é economia dos custos das
atividades de produção agrícola, o que vai permitir canalizar este custo para financiar
outras necessidades, como por exemplo, o pagamento de taxas escolares ou despesas
médicas familiares, como descreveram dois agricultores:
“Porque a redução dos gastos e dos custos de produção permite que estas famílias usem o dinheiro
na satisfação de outras necessidades, como comprar roupa e construir casas” (ED, U1).
“O dinheiro de propriedade dos agricultores é usado para outras necessidades como pagamento de
propinas escolares, compra de roupas e tratamentos de saúde” (EG, U1).

O papel das mulheres nas atividades agrícolas e sociais é serem responsáveis pela
preparação logística, a preparação da comida para alimentar os trabalhadores e a remoção
das sementes de arroz e plantção. A redução do trabalho mão-de-obra, contribui para
diminuir a quantidade de alimentos fornecidos para o almoço para aqueles que trabalham
nas atividades agrícolas. A redução do uso de mão-de-obra pode assim aliviar a carga de
trabalho das mulheres na preparação da logística para alimentar os trabalhadores. Este
benefício não está apenas na poupança de energia das mulheres, mas também na
possibilidade de terem mais recursos disponíveis para as despesas relacionadas com o
consumo da família. Os benefícios de usar tratores, não são apenas para mulheres, mas
també para agricultores e as suas famílias. Alguns agricultores opinam sobre os benefícios
do uso de tratores em atividades agrícolas da seguinte forma:
“As mulheres, porque reduzem a sua carga de trabalho e podem dedicar-se à preparação de
alimentos para as pessoas que trabalham” (Ea, U1).
“As mulheres. São mais felizes, porque veem reduzida a sua carga de trabalho” (Ed, U1).
“Carga de trabalho das mulheres na preparação da logística é reduzida” (Ef, U2).
“Agricultores e as suas famílias e a sociedade em geral” (Ek, U1).
“Todos os membros da comunidade, porque não gastam tanto dinheiro” (El, U1).
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Os benefícios de Ulu Ini são assim a partilha do trabalho, de ideias, experiências e a mais
rápida conclusão das atividades. As comunidades rurais que usam o conceito de Ulu Ini
na realização de suas atividades, sempre há interação social, de modo que o senso de
unidade, solidariedade, fraternidade e voluntariado é bem mantido.
3.2.6 Combinação do conceito de Ulu Ini com o conhecimento e a tecnologia
moderna
Nesta seção, apresentaremos a sustentabilidade do conceito Ulu Ini na atual era
de modernização. A combinação da ciência e tecnologia com o conceito de Ulu Ini será
uma evolução do conhecimento na agricultura. O conceito de Ulu Ini torna-se um
instrumento na organização de agricultores em grupos de trabalho para facilitar a
absorção da ciência e tecnologia agrícola.
A sustentabilidade e preservação do conceito de Ulu Ini para alguns é uma tarefa
difícil de implementar e continuar. Esta visão é partilhada por alguns agricultores que
acreditam que o progresso da ciência e da tecnologia afetará o comportamento dos
agricultores e não permitirá preservar o conceito de Ulu Ini:
“Atualmente, "Ulu-Ini" é muito raro porque se tem usado máquinas para as atividades agrícolas.
Agora, "Ulu-Ini" é utilizado, no máximo, apenas na debulha do arroz” (Eb, U1).
“O conceito de "Ulu-Ini" ainda existe, mas raramente é feito porque a maioria dos agricultores se
baseia em pagar a pessoas para fazerem o trabalho” (Ef, U1).

Mas, por outro lado, os agricultores dizem também que conceitos como Ulu Ini
ainda são muito relevantes para serem mantidos. Num país recentemente independente
como Timor-Leste, ainda demora muito tempo até abandonar as práticas tradicionais,
como o conceito Ulu Ini, porque as mudanças ocorrem quando os recursos humanos
aumentam e o conhecimento da tecnologia é adequado. Mas a sabedoria Ulu Ini deve ser
preservada como valor e uma identidade da comunidade e adaptada aos tempos atuais
através de estudos sociológicos agrícolas, como explicam os agricultores:
“O conceito de "Ulu-Ini" ainda é necessário nas atividades agrícolas modernas, porque certos
estágios do processo de produção agrícola ainda requerem mão-de-obra” (Ea)
“O conceito de “Ulu-Ini” precisa de ser mantido, porque é um valor e faz parte da identidade da
sociedade” (Ec)
“Agora ainda ensinamos e transmitimos às crianças este conhecimento, porque são os nossos
descendentes” (Ed)
“Ulu-Ini” ainda é relevante para a situação atual e ainda atua como uma cultura da sociedade rural”
(Ee)

100

“"Ulu-Ini" é também uma instituição social que une membros das famílias e membros da
comunidade. Trata-se de um lugar-comum para as pessoas se ajudarem e concluírem atividades”
(Eg).

Um agricultor referiu que o presidente da Associação de Agricultores do UatuCarbau lançou o conceito de Ulu Ini no programa de trabalho da associação dos
agricultores. O programa visa tornar os agricultores cujos campos estão juntos, num grupo
para facilitar a coordenação e a organização do trabalho. Os proprietários dos campos de
arroz localizados em Uatamata, Baidubu e Lauadare, fundem-se em um grande grupo.
Em seguida, o grande grupo é dividido em grupos de trabalho menores de acordo com as
suas necessidades. Os agricultores também apreciam muito este passo e dão a sua opinião
de que:
“O Presidente da Associação de Agricultores já elaborou o conceito de "Ulu-Ini" para que os
agricultores de Lauadare não precisem de encontrar trabalhadores em Uatamata e os agricultores
de Baidobu não precisem de procurar trabalho noutros lugares. Em cada local de campos de arroz,
os agricultores estão organizados para trabalhar em cooperação mútua” (Ef).

O envolvimento de académicos na condução de pesquisas mais profundas e na
realização de estudos sobre o conceito de Ulu Ini é absolutamente necessário. Instituições
como Ulu Ini precisam de ser desenvolvidas para facilitar aos agricultores a adoção da
ciência e tecnologia agrícolas. De acordo com dois agricultores, o conceito de Ulu Ini
pode ser estudado e preservado,
“através da política do Governo que visa a sua transformação em materiais escolares e da
investigação, para o descrever como um conceito ou teoria” (Ed).
“Os académicos podem contribuir realizando investigações para reconhecer e desenvolver o
conceito e os valores de “Ulu-Ini” (Ee).

A combinação referida facilitará sua absorção, porque o conceito de Ulu Ini é
familiar e enraizado na vida das comunidades locais. A combinação também estimulará
a aceleração no processo de produção agrícola, de modo que o ritmo de desenvolvimento
seja rapidamente alcançado.
O desenvolvimento e a modernização são mudanças sociais planeadas, realizadas
continuamente para que determinados objetivos sejam alcançados. A modernização é
uma mudança da vida coletiva tradicional no sentido de trazer a tecnologia para a vida
quotiana (Sudarto, 2016).
A teoria da difusão foi a base principal para modernizar a agricultura em TimorLeste. A teoria da difusão de Rogers e Shoemaker (Rogers & Soemaker, 1981, cit. in
Sudarto, 2016), casa com a teoria progressista de Mosher. Os autores descrevem os cinco
requisitos básicos e os cinco fatores facilitadores para a criação da modernização
agrícola. Os requisitos básicos incluem: 1) a existência de um mercado para produtos
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agrícolas; 2) tecnologia agrícola que é sempre modificada de acordo com os
desenvolvimentos; 3) disponibilidade de instalações de produção localmente; 4)
participação dos agricultores (crédito como passo para acesso ao capital; 5) a
disponibilidade de rotas de transporte para ligar os agricultores como produtores aos
mercados ou aos consumidores. Os cinco fatores facilitadores da modernização são: 1) a
educação e a formação para o desenvolvimento agrícola; 2) capital de fundo de maneio
(dinheiro em caixa) para os agricultores; 3) cooperação em grupo; 4) extensificação de
terras agrícolas; 5) planeamento agrícola sustentável desde um nível nacional até ao nível
do muinicípio (Sudarto, 2016: 238).
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Conclusão e Recomendações
Com base nos resultados deste estudo, podemos concluir que:
1. O conceito de Ulu Ini que é praticado pelo povo de Nau Eti é uma sabedoria da
comunidade local que é herdada dos seus ancestrais e é transmitida ao longo de gerações.
Ulu Ini é o resultado da criação e iniciativa da comunidade Nau Eti que se desenvolveu
há muito tempo como resultado de um processo de relações recíprocas entre os membros
da comunidade e o seu ambiente. Ulu Ini é o resultado da atividade da comunidade Nau
Eti ao constituir-se como uma forma de trabalho que ainda é praticada nos dias de hoje e
que é vista como uma vantagem dos produtos culturais passados da comunidade que
devem ser continuamente levados em conta na vida dos dias de hoje. Ulu Ini é a sabedoria
da comunidade Nau Eti que se baseia na filosofia dos valores tradicionais, na ética e em
formas de comportamento que estão institucionalizados.
2. Ulu Ini é uma forma de cooperação mútua entre os membros da comunidade, com o
objetivo de concluir todas as atividades. Ulu Ini é uma forma para ligar os membros da
comunidade ao trabalho. Ulu Ini é uma ferramenta para e um meio para reunir os
membros da comunidade em torno da realização das atividades diárias. Ulu Ini é uma
forma de cooperação na condução de atividades agrícolas e outras atividades sociais. Ulu
Ini é um fórum que visa facilitar a assistência mútua para permitir a reduzir a carga de
trabalho uma vez que é partilhada de forma igual entre todos os membros da comunidade.
3. Ulu Ini é um capital social que repousa no voluntariado, na solidariedade, na união, na
fraternidade e na compreensão. Ulu Ini também é uma instituição que constrói relações
com a comunidade e através da qual a comunidade canaliza vários recursos materiais e
não materiais para outros membros da comunidade que estão a passar por dificuldades,
como uma forma de solidariedade. Ulu Ini é um fórum que reúne os vários membros da
comunidade.
4. Ulu Ini é um valor da cultura da comunidade Nau Eti que tem uma longa tradição e tem
sido transmitido continuamente de geração em geração. Ulu Ini contém valores sociais e
culturais, como a solidariedade, a fraternidade, a união, a unidade, o voluntariado e a
harmonia. Ulu Ini é uma cultura e uma identidade da comunidade Nau Eti que é capaz de
absorver as culturas externas, de acordo com seu próprio caráter e habilidades.
5. Ulu Ini é um método ou uma forma de organizar atividades que resultam altamente
eficientes. Ulu Ini é um método de trabalho que facilita a divisão da carga de trabalho
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entre vários membros, tornando o trabalho mais leve e permitindo concluir rapidamente
as tarefas. Ulu Ini permite, assim, uma eficiente organização das atividades.
6. Ulu Ini é um conhecimento que é definido como a sabedoria local que vem dos hábitos e
tradições da comunidade Nau Eti que usa a sua mente (cognição) para agir e se comportar
em relação a algo, objeto ou evento que ocorre num espaço particular. Ulu Ini é um
conhecimento que pode se adaptar aos tempos atuais e às suas inovações: conhecimento
científico e tecnologia de produção. Ulu Ini pode, assim, ajustar-se aos desenvolvimentos
e avanços na agricultura que estão associados às mais recentes descobertas no campo da
ciência e da tecnologia.
Recomendações (políticas e pistas para futuras investigações)
1. Os resultados da investigação científica tornarão mais fácil para o Governo adotar a
prática de Ulu Ini como uma política de organização do trabalho dos agricultores no
futuro. Então o conceito de Ulu Ini é mantido como uma identidade e torna-se um padrão
na organização de comunidades agrícolas e suas famílias.
2. Aprofundar a investigação sobre a sabedoria local das comunidades de Timor-Leste
para além da agricultura, de forma a poder documentar e conhecer os saberes locais
noutras dimensões sociais.
3. Estudar a prática do Ulu-Ini noutros dialetos e/ou noutros municípios de Timor-Leste,
de forma a poder perceber como esta prática se tem mantido e/ou evoluído noutros
locais do país.
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Glossário
BAIQUENO - Dialeto local da sociedade da Região Autónoma de Oe-Cusse.
BARLAQUE - Certo número de certos materiais como gado, ouro, ou dinheiro que era
dado pela família do noivo à família da noiva, sob a forma de dote, para selar o
compromisso entre a noiva e o noivo.
BUNAK – Dialeto local da sociedade de Bobonaro.
DAUAN – Termo para designar as pessoas que falam o dialeto Baiqueno, na Região
Autónoma de Oe-Cusse.
DAGADA - Termo para designar as pessoas que falam dialeto fataluco, no município de
Lautem.
DOUKAI THIMUKAI (Nau Eti) – Termo que designa o porta-voz (homem) do anfitrião
do evento no clã que está livre de contribuir materialmente para o evento do clã (como
por exemplo, o casamento, o funeral e a construção de casas tradicionais).
FATALUCO – Dialeto local da sociedade de Dagada, no município de Lautem.
FETOSAN (Tétum) - As mulheres casadas que deixaram o seu clã para se juntarem ao
clã do marido, no contexto de um evento no seu clã de origem (casamento, funal ou
construção de casas tradicionais) elas e sua família por parte do marido trazem ofertas,
como por exemplo, búfalos, vacas, cavalo, cabra, algum dinheiro e ouro.
FUFULE (Fataluco) - Cooperação mútua em dialeto Fataluco, falado na sociedade de
Dagada, no município de Lautem.
FULILAA (Macasae) – Cooperação mútua em dialeto Macasae, falado nos municípios
de Baucau, Viqueque e Lautem.
FULIDADAI (Macalero) - Cooperação mútua em dialeto Macalero, falado no posto
administrativo Iliomar, do município de Lautem.
HAROSAN (Tétum Terik) - Cooperação mútua em dialeto Tétum Terik, falado nos
municípios de Same e Viqueque.
HAKHAWAK (Tétum Terik) - Cooperação mútua em dialeto Tétum Terik, falado no
município de Covalima.
INA AMA (Nau Eti) – Organizador e decisor da logística da atividade do clã (por
exemplo, casamento, funeral e a construção de casas tradicionais).
LEA (Nau Eti) - Atividade do clã, como por exemplo, o casamento.
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KAISUA (Nau Eti) - Equipamentos tecnológicos convencionais feitos de madeira que
são utilizados para trabalhar os terrenos agrícolas.
MATA (Nau Eti) – Funeral de um membro do clã.
LO UMA LO UATU (Nau Eti) – Construção de casas tradicionais e reabilitação das infraestruturas da comunidade, como por exemplo, cemitérios e capelas.
KEMAK - Dialeto local que é falado por parte da sociedade do posto administrativo de
Cailaco, Atabae e Bobonaro, no município de Bobobaro e parte do posto administrativo
de Atsabe, no município de Ermera.
KHA (Bunak) - Cooperação mútua em dialeto Bunak, falado por parte da sociedade do
posto administrativo de Zumalai, Maucatar, no município de Covalima, e por parte de
posto administrativo Bobonaro e Maliana no município de Bobonaro.
KHAK (Kemak) - Cooperação mútua em dialeto Kemak, falado por parte do posto
administrativo Atabae, Cailaco, Bobonaro e Balibo, no município de Bobonaro, e por
parte do posto administrativo Atsabe, no município de Ermera.
MACALERO - Dialeto local da sociedade Lero do posto administrativo Iliomar, no
município de Lautem.
MACASAE - Dialeto local da sociedade parte do posto administrativo Baucau, Quelicai,
Laga, Baguia e Venelale, no município de Baucau, parte do posto administrativo Ossu,
Viqueque, Uatu-Lari e Uatu-Carbau, no município de Viqueque e parte do posto
administrativo Moro e Loro no município de Lautem.
MAMBAE - Dialeto local da sociedade por parte de município Ermera, Ailleu, Ainaro e
Same.
NAU ETI - Dialeto local da sociedade por parte do posto administração Uatu-Carbau e
Uatu-Lari, no município de Viqueque, e por parte do posto administrativo Baguai, no
município de Baucau.
SLULU (Mambae e Tokodede) - Cooperação mútua em dialeto Mambae e Tokodede por
parte do município de Liquisa, Ermera, Ailleu, Ainaro e Same.
TABOA (Baiqueno) - Cooperação mútua em dialeto Baiqueno por parte da Região
Administrativa Especial Oecusse-Ambeno.
TAHERI (Macasae) - Cooperação mútua em dialeto Macasae por parte do município de
Baucau, Viqueqie e Lautem.
TEBAKHAI NHATAKHAI (Nau Eti) – Todas as pessoas que participam no evento vêm
com antecedência para oferecer o seu apoio na preparação do evento e, por isso, recebem
alojamento e alimentação por parte do realizador do evento, até ao final do evento.
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TÉTUM TÉRIK - Dialeto local da sociedade por parte do município de Covalima, Same
e Vuqueque.
TOEKHAI TEBAKHAI (Nau Eti) – O Ina Ama e o Doukhai Thimukhai são acolhidos
durante todo o tempo de preparação do evento, recebendo alojamento e alimentação, até
ao final do evento.
TOKODEDE – Dilaleto local da sociedade por parte do município de Liquiça
ULU INI (Nau Eti) - Cooperação mútua em dialeto Nau Eti por parte do município de
Viqueque e Bauca.
UMANE (Tétum e Nau Eti) – todos os parentes da mulher que é casada com um homem
membro do clã que participa nas atividades do clã, trazendo ofertas (por exemplo, porcos,
arroz, bebidas e tecidos tradicionais para homem ou para mulher).
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ANEXOS
ANEXO I. GUIÃO DE ENTREVISTA
A prática do costume (valor) tradicional “Ulu-Ini” na era da modernização: o caso da sociedade agrícola
em Timor-Leste

A. Dados sociodemográficos dos entrevistados: 1) Nome; 2) Idade; 3) Género; 4) Estado civil; 5)
Habilitações literárias; 6) Número de membros da família; 7) Experiência agrícola.

B. Condições económicas: 8) Estatuto da propriedade e área agrícola; 9) Tipos de área agrícola
(arrozais ou quintal); 10) Tipos e varieadade de plantações; 11) Área de produção agrícola
(hectares).

C. Conhecimentos acerca do conceito de “Ulu-Ini”, do ponto de vista da comunidade camponesa: 12)
Qual o significado atribuído ao conceito de Ulu Ini; 13) Como conheceram e tiveram contato com
o conceito Ulu Ini; 14) Como praticam o conceito de Ulu Ini na comunidade; 15) Quem está
envolvido na prática do conceito de Ulu Ini; 16) Que tipo de atividades comunitárias são realizadas
pondo em prática o conceito de Ulu Ini; 17) Qual(ais) a(s) atividade(s) comunitária(s) que mais
frequentemente recorre(m) à prática de Ulu Ini.

D. As razões da integração da prática do “Ulu-Ini” na atividade agrícola: 18) Como é que o conceito
de Ulu Ini é integrado e adaptado às atividades agrícolas atuais; 19) Quais as atividades agrícolas
que aplicam o conceito de Ulu Ini; 20) Quem são os membros da comunidade que recorrem à
prática de "Ulul Ini" na atividade agrícola; 21) Quais as razões que levam as pessoas a participarem
e a envolverem-se na prática do "Ulul Ini" na atividade agrícola.

E. As mudanças na implementação da prática concetual do “Ulu-Ini” nas atividades agrícolas como
resultado da modernização: 22) Que tipo de tecnologia (maquinaria, conhecimento de engenharia
agrícola) é utilizada nas atividades agrícolas que recorrem ao conceito de Ulu Ini; 23) Por que essa
tecnologia é usada em atividades agrícolas de Ulu Ini; 24) Qual(ais) a(s) tecnologia(s)
convencional(ais) e moderna(s) que emprega(m) nas atividades agrícolas de Ulu Ini; 25) Existe
ou não um impacto da tecnologia moderna nas atividades agrícolas "Ulul Ini"; 26) Que tipo de
mudanças resultam dos efeitos da modernização nas atividades agrícolas que praticam o conceito
de Ulu Ini; 27) Por que é que estas mudanças ocorrem; 28) Como é que estas mudanças ocorrem.

F. Os benefícios de praticar o conceito “Ulu-Ini” na agricultura em comunidades agrícolas rurais:
29) Quais são os benefícios da prática de Ulu Ini na atual atividade agrícola que utiliza também
tecnologia moderna; 30) Por que é que são benefícios; 31) Qual(ais) os membros da comunidade,
ou grupos, que podem beneficiar das atividades agrícolas que praticam o conceito de Ulu Ini e
recorrem à tecnologia em simultâneo.

G. As possibilidades de utilização da prática do conceito Ulu Ini combinada com o conhecimento e a
tecnologia moderna: 32) Sobreviverá o conceito de "Ulul Ini" nas atividades agrícolas modernas;
33) Como é que o conceito de "Ulul Ini" pode ser reformulado nas atividades agrícolas
modernas;34) Poderá o conceito de "Ulul Ini" constituir um valor na agricultura moderna.
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ANEXO II. CARATERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS
Quadro 2. Caraterísticas dos 12 entrevistados
Indicação de referência
Dados
caracterizadores

Ea

Eb

Ec

Ed

Ee

Ef

Eg

Eh

Ei

Ej

El

Ek
10/04/2018

Data

6/04/2018

5/04/2018

15/05/2018

9/04/2018

16/04/2018

5/04/2018

15/05/2018

15/05/ 2018

15/04/2018

6 /04/2018

4/04/2018

Idade

50

74

75

59

38

72

50

60

63

72

67

60

Sexo

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Ensino Básico

Pré-primário

Pré-primário

Ensino Básico

Pré-primário

Pré-primário

Ensino Básico

Pré-primário

9

1

Casado

Nivel Educação
Nº de membros da
família
Estado civil
Esperéncia agrícola
(anos)
Arrozal-área de
produção (ha)
Estatuto da
propriedade
Pastagem-área de
produção (ha)
Plantações-área de
produção (há)
Quinta-área de
produção (ha)
Total área de produção
(ha)

Ensino

Ensino

Secundário

Vocacional

2

9

6

8

8

4

9

10

11

9

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

Casado

35

61

63

40

10

56

29

47

47

62

46

38

1

1

3

80

1

1.5

1

5

1.5

5

9

9.5

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

200

-

2

7

3

5

5

40

-

2

3

2

-

3.8

2

-

2

1

2

0.5

2.5

53

9

10

280

4.8

5.5

8

10

7.5

12

49.5

12

Arrozal e

Arrozal, Quintal

Arrozal e

Arrozal e

Arrozal, Quintal

Arrozal e

Quintal

e Plantação

Plantação

Quintal

e Plantação

Plantação

Tipo(s) de área(s) de

Arrozal, Quintal

agrícola(s)

e Pastagem de
gado

Pré-primário

Ensino
Secundário

Arrozal,

Arrozal,

Arrozal,

Arrozal,

Quintal e

Quintal e

Quintal e

Quintal e

Arrozal e

Plantação

Plantação

Plantação

Plantação

Quintal

Fonte: investigação própria
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ANEXO III. MATRIZ DA ANÁLISE DE CONTEÚDO
Quadro 3. Matriz da análise de conteúdo
Dimensões
Conhecimentos
acerca do
conceito de
“Ulu-Ini”

Categorias
O significado atribuído ao
conceito de Ulu Ini
Como conheceram e tiveram
contacto com o conceito de Ulu
Ini

Subcategorias
Eficiência do trabalho
Relações comunitárias
Trabalho cooperativo entre as comunidades
Avós
Familiares
Líderes comunitários
Os mais velhos
Pais

Como praticam o conceito de Ulu
Ini na comunidade

Agenda das atividades
Atividades agrícolas
Atividades sociais
Decisão e coordenação
Distribuição das tarefas
Escala
Organização do trabalho
Participação
Planeamentos dos líderes
Responsabilidade
Sustento de alimentação

As pessoas que envolvem no
pratica do Ulu Ini

Familiares
Irmãos
Membro da comunidade
Nossos pais
Os agricultores e suas famílias
Os filhos
Parentes
Vizinhos

As razões da
integração da
prática Ulu Ini
na atividade de
agrícola

Atividades comunitárias são
realizadas pondo em prática o
conceito de Ulu Ini
As atividades comunitárias que
mais frequentemente recorrem à
prática de Ulu Ini

Atividades agrícolas

Adaptação às atividades atuais

Formação técnico agrícola

Atividades sociais
Atividades agrícolas
Atividades sociais
Mecanização do sistema agrícola

Atividades agrícolas atuais que
aplicam o conceito de Ulu Ini

Nas quintas
Nos arrozais
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Membros da comunidade que
recorrem

Agricultores em geral
Os latifúndios
Pequenos agricultores

Razões para a prática de Ulu Ini

Aumento da produção
Facilitação do trabalho
Gestão de recursos
Manutenção dos valores tradicionais
Solidariedade

Mudanças na
implementação
da prática
concetual Ulu
Ini

As mudanças tecnológicas

Conhecimentos de engenharia agrícola
Maquinaria

Razões do uso da tecnologia

Aumento da produção
Eficiência
Maior previsão

Impactos da tecnologia moderna

Há impactos
Impacto das mudanças na adoção da inovação
Impacto socioeconómico da sociedade
Não há impactos

Mudanças que ocorrem

Competição entre os agricultores
Desenvolvimento da ciência
Incentivo do Governo à produção
Não há mudanças significativas
Orientação para o mercado
Visão dos agricultores

Os benefícios
de praticar o
conceito de
Ulu Ini

Processo de mudanças ocorrem

Formação do Governo

Benefícios da prática de Ulu Ini

Manutenção do sentido comunitário
Melhor qualidade da vida
Melhores resultados

Benefícios influenciados

Beneficiários
As
possibilidades
do conceito do
Ulu Ini
combinado
com o

Sobreviverá o conceito do Ulu Ini
O Conceito Ulu Ini será um
conceito presente nas atividades
agrícolas modernas

Redução dos custos de produção
Mais tempo livre
Permite canalizar o dinheiro para outras
necessidades
Promove a união
Mulheres e crianças
Os agricultores e as suas famílias
Dificilmente continuará
Sim
Continua a ser usado pelas comunidades
Integrá-lo na identidade do povo timorense
Investigação académica

115

conhecimento
e a tecnologia
moderna

O Conceito de Ulu Ini como um
valor na agricultura moderna

Ulu Ini como um valor na agricultura moderna
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ANEXO IV: NÓS E SUB-NÓS DA CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DO NVIVO
Quadro 4. Designação dos nós e sub-nós resultantes da codificação através do Nvivo
Designação dos Nós e Sub-nós
B1. Variedade de Plantações
Cereais
Frutas e hortícolas
Plantações de frutas
Plantações de madeira
B2. Variedade e Número de cabeças de gado
C. Conhecimentos acerca do conceito de Ulu Ini
12. O significado atribuído ao conceito de Ulu Ini
Eficiência do trabalho
Instrumentos de trabalho
Relações comunitárias
Solidariedade entre as pessoas
União das pessoas
Trabalho cooperativo entre as comunidades
13. Conheceram e tiveram contacto com o conceito de Ulu Ini
Avós
Familiares
Líderes comunitários
Os mais velhos
Pais
14. Prática o conceito de Ulu Ini na comunidade
Agenda das atividades
Atividades Agrícolas
Atividades sociais
Decisão e coordenação
Distribuição das tarefas
Escala
Organização do trabalho
Participação
Planeamentos dos líderes
Responsabilidade
Sustento de alimentação
15. As pessoas que envolvem no pratica do Ulu Ini
Familiares
Irmãos
membro da comunidade
Nossos pais
Os agricultores e seus famílias
Os filhos
Parentes
Vizinhos
16. Atividades comunitárias são realizadas pondo em prática o conceito de Ulu
Ini
As atividades agrícolas
As atividades sociais
17. As atividades comunitárias que mais frequentemente recorrem à prática de
Ulu Ini
As atividades agrícolas
As atividades sociais
D. As razões da integração da prática de Ulu Ini na atividade agrícola
18. Adaptação às atividades atuais

Fontes

Referências

12
9
12
10
3

12
9
12
10
3

6
1
6
1
5
9

9
1
7
2
5
12

5
6
3
7
11
0
3
10
7
4
7
1
5
6
7
1
4
0
7
6
5
3
2
2
8
8
0

5
6
3
8
12
0
4
15
9
6
10
1
7
6
12
2
4
0
7
6
5
3
3
3
9
8
0

12
12
0

19
23
0

12
11
0
0

29
17
0
0
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Formação técnico agrícola
Mecanização do sistema agrícola
19. Atividades agrícolas atuais que aplicam o conceito
Nas quintas
Nos arrozais
20. Membros da comunidade que recorrem
Agricultores em geral
Os latifúndios
Pequenos agricultores
21. Razões para a prática o conceito de Ulu Ini
Aumento da produção
Facilitação do trabalho
Gestão de recursos
Manutenção dos valores tradicionais
Solidariedade
E. Mudanças na implementação da prática concetual de Ulu Ini
22. As mudanças tecnológicas
Conhecimentos de Engenharia agrícola
Maquinaria
23. Razões do uso da tecnologia
Aumento da produção
Eficiência
Maior previsão
24. Tecnologias Convencionais
25-26. Impactos da tecnologia moderna
Há impactos
Impacto das mudanças na adoção da inovação
Impacto socioeconômico da sociedade
Não há impactos
27. Mudanças que ocorrem
Competição entre os agricultores
Desenvolvimento da ciência
Incentivo do Governo á produção
Não há mudanças significativo
Orientação para o mercado
Visão dos agricultores
28. Processo de mudanças ocorrem
Formação do Governo
F. Benefícios de prática o conceito de Ulu Ini
29. Benefícios da prática do conceito de Ulu Ini
Manutenção do sentido comunitário
Melhor qualidade da vida
Melhores resultados
Redução dos custos de produção
30. Benefícios influenciados
Mais tempo livres
Permite canalizar o capital financeiros para outras necessidades
Promove a união
31. Beneficiários
Mulheres e crianças
Os agricultores e as suas famílias
G. Possibilidades de conceito de Ulu Ini combinado com o conhecimento e a
tecnologia moderna
32. Sobreviverá o conceito do Ulu Ini
Dificilmente continuará
Sim
33. O conceito Ulu Ini ser um conceito nas atividades agrícolas modernas
Continue a ser usado pelas comunidades

1
5
0
2
12
0
12
1
1
0
2
11
4
3
8
0
0
9
11
0
6
11
1
12
0
7
8
9
1
0
1
4
1
1
9
4
0
3
0
0
7
2
8
5
0
1
5
4
0
7
5
0

1
5
0
2
25
0
13
1
1
0
2
16
4
4
14
0
0
13
18
0
8
18
1
15
0
7
19
20
1
0
1
4
1
1
12
4
0
3
0
0
7
2
8
6
0
1
6
4
0
8
5
0

0
2
7
0
2

0
2
9
0
2
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Integrá-lo na identidade do povo timorense
Investigação académica
34. Ulu Ini como um valor na agricultura moderna
Sim

5
2
0
7

6
2
0
7
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ANEXO V: UNIDADES DE REGISTO CODIFICADAS EM CADA DIMENSÃO DE
ESTUDO
Quadro 5. Categorias, subcategorias e unidade de Registo de codificação da dimensão C “Conhecimentos acerca do “Ulu-Ini”
Categoria
O significado
atribuído
ao
conceito de Ulu
Ini

Subcategoria
Eficiência
do
trabalho

Relações
comunitárias

Trabalho
cooperativo entre
as comunidades

Unidade de registo
“Que visa concluir rapidamente o trabalho a realizar” (Eb, U1). “Os
líderes comunitários também incentivam a comunidade a trabalhar
em conjunto para que o trabalho seja mais leve” (Eg, U1). “O
conceito de "Ulu-Ini" significa trabalhar em conjunto para que a
atividade seja rapidamente concluída. Caso cada pessoa fizer o seu
próprio trabalho, este não será concluído rapidamente” (Eh, U1). “A
realização individual das atividades agrícolas não produz o resultado
máximo” (Eh, U2). “Os nossos pais costumavam dizer que apenas
através de "Ulu-Ini" um trabalho poderá ser bem-sucedido e trazer
muitos resultados” (Eh, U3). “Pois se a atividade é feita com "UluIni" o trabalho é concluído rapidamente e os resultados são bons”
(Eh, U4). “Trabalhamos juntos no trabalho de um membro do grupo
e de seguida passamos para o trabalho de outro membro” (Ei, U1).
“Trabalham levemente e o trabalho de todos os membros do grupo é
assim bem concluído” (Ej, U1). “A prática do conceito de "Ulu-Ini"
na comunidade tem o objetivo de tornar o trabalho mais leve” (Ek,
U1).
Solidariedade entre as pessoas:
“Visa ajudarmo-nos uns aos outros como seres humanos” (Ee, U1).
“No contexto de "Uma Uatu, Lea mata", todas as famílias próximas
e presentes ajudam. Esta ajuda é dada tanto por parentes próximos,
como os sogros, como pelos mais afastados” (Ee, U2).
União das pessoas:
“União das pessoas para realizar uma atividade na comunidade ou
sociedade” (Ed, U1). “Como símbolo da unidade tradicional "Uma
Uatu, Lea mata", (Ee, U1). “O trabalho de um dos membros do grupo
"Ulu-Ini" não estiver terminado ou concluído é da responsabilidade
de todos os membros do grupo "Ulu-Ini" terminá-lo” (Ef, U1)
“O conceito de "Ulu-Ini" também é uma ferramenta para unir a
comunidade em harmonia” (Ej, U1). “Relação entre os seres
humanos numa atividade da comunidade. A relação entre irmãos,
familiares e vizinhos no trabalho” (Ek, U1).
“Uma forma de trabalhar juntos em grupos para ajudar uns aos outros
e facilitar o trabalho nas atividades agrícolas em campos de arroz,
plantações e outras atividades na comunidade” (Ea, U1). “Fazer
atividades em cooperação mútua” (Eb, U1). “Trabalhar em
cooperação mútua” (Ec, U1). “Como um valor social existente, o
conceito de "Ulu-Ini" deve constituir uma maneira de trabalhar para
os agricultores” (Ec, U2). “Os agricultores trabalham sempre juntos
na realização de atividades agrícolas e o trabalho é concluído em
etapas” (Ef, U1). “"Ulu-Ini" é uma atividade realizada pela
comunidade em cooperação mútua” (Eg, U1). “As atividades
comunitárias são sempre trabalhos coletivos” (Eh, U1). “Praticá-lo
coletivamente na lavra de arrozais e nas atividades agrícolas” (Eh,
U2). “Trabalhar em cooperação mútua para realizar uma atividade,
no sentido de que as pessoas vão trabalhar juntas” (Ei, U1).
“Trabalho em conjunto ou em cooperação mútua” (Ei, U2). “Porque
é uma parte de investimento próprio no nosso trabalho e no trabalho
dos outros” (Ei, U3). “O trabalho sempre em cooperação mútua” (Ej,
U1). “Fazer trabalho com cooperação mútua” (El, U1).
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Conheceram e
tiveram
contacto com o
conceito de Ulu
Ini

Avós

“Avós” (EE, U1). “Aprendi "Ulu-Ini" da prática feita com o meu pai
e a minha avó, que eles organizavam para fazer o trabalho que
planearam” (EF, U1). “Do meu avô” (Eg, U1). “Através do meu
avô” (Eh, U1). “Dos pais” (Ei, U1).
“Parentes em atividades agrícolas e outras atividades na comunidade,
como a construção de casas, atividades conjugais e sepultamento de
familiares que morreram” (Ea, U1). “Meu avô e os meus pais e
parentes trabalham juntos em atividades na comunidade e a partir daí
começamos a segui-los e a aprender com eles, ensinando os nossos
filhos hoje” (Eh. U1). “Familiares” (Ei, U1). “"Ulu-Ini" também é
praticado em parentesco na comunidade, especialmente em eventos
tradicionais” (Ej, U1). “Familiares” (Ek, U1). “O processo de
aprendizagem também é fácil, porque os membros do grupo "UluIni" são vizinhos e familiares” (El, U1).
“Anciãos da comunidade” (Ec, U1). “Os líderes comunitários”, (Eg,
U1). “Líderes comunitários” (Ek, U1).

Familiares

Líderes
comunitários
Os mais velhos

Pais

Praticam
o
conceito de Ulu
Ini
na
comunidade

Agenda
atividades

Atividades
Agrícolas

Atividades
sociais

das

“Trabalho em grupo que tem sido transmitida de geração em
geração” (Ea, U1). “Dito ser uma herança de ancestrais” (Ea, U2).
“Antepassados” (Ed, U1). “O conceito é uma sabedoria que é vivida
de geração em geração”, (Ef, U1). “Dos mais velhos” (Eh, U1).
“Mais velhos” (Ei, U1). “Membros da comunidade mais antiga” (Ej,
U1). “O meu pai sabia do meu avô” (El, U1).
“Dos meus pais, porque já é uma prática de trabalho em grupo que
tem sido transmitida de geração em geração” (Ea, U1). “"Ulu-Ini"
também é conhecido a partir da prática habitual de pais” (Ea, U2).
“Meus pais, do seu trabalho e prática”, (Eb, U1). “Prática de pais”
(Ec, U1). “Através dos nossos pais” (Ed, U1). “Nossos pais” (Ee,
U1). “Aprendi "Ulu-Ini" da prática feita com o meu pai e a minha
avó, que eles organizavam para fazer o trabalho que planearam” (Ef,
U1). “Do meu pai”, (Eg, U1). “Dos meus pais (Eh, U1). “Dos pais”,
(Ej, U1). “Dos nossos pais” (Ek, U1). “Do meu pai” (El, U1).
“Começando pela limpeza da irrigação e lavra dos campos ou
arrozais até à limpeza dos quintais. Plantar arroz ou milho também.
Formam-se grupos de 5 a 6 pessoas, fazem-se planos e realizam-se
as atividades” (Ef, U1). “As atividades começam pela reabilitação da
irrigação, lavrar arrozais, plantio, capina, colheita, debulha do arroz
e armazenamento” (Ef, U2). “O horário das atividades é ajustado
para que todos possam trabalhar nelas ao mesmo tempo” (Ei, U1).
“O planeamento das atividades agrícolas começa com a reabilitação
da irrigação agrícola, aração dos campos, estender a terra agrícola,
plantio e colheita” (El, U1).
“Limpeza da irrigação, a aração de arrozais, a construção de viveiros,
a remoção de sementes e a plantação de arroz” (Ea, U1). “Atividades
agrícolas” (Ea, U2). “Atividades agrícolas” (Eb, U1).
“Estabelecimento de um cronograma de implementação das
atividades” (Ec, U1). “Planos de gestão de terras agrícolas e
identificação de recursos para o seu uso” (Ed, U1). “Cultivo de
arrozais e de quintais” (Ee, U1). “Atividades agrícolas” (Eg, U1).
“Planeado é um grupo especial coordenado por alguém que se dedica
a atividades agrícolas” (Eg, U2). “Em campos de arroz, na
agricultura” (Eh, U1). “A colheita de arroz ou as atividades
comunitárias são sempre trabalhos coletivos” (Eh, U2). “Atividades
agrícolas” (Ei, U1). “Fazendo cercas e campos de cultivo e de arroz”
(Ei, U2). “Atividades agrícolas em campos de arrozais e agricultura”
(Ek, U1). “Especialmente as atividades agrícolas” (Ek, U2).
“Geralmente praticado em atividades agrícolas, como por exemplo:
arar campos de arroz, estender terras agrícolas, consertar terraços de
arrozais, plantar arroz, capinar, colher e debulhar arroz” (El, U1).
“Construção de casas e enterro de membros falecidos das famílias”
(Ea, U1). “Construção de casas” (Eb, U1). “Construindo a casa
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Decisão
coordenação

e

Distribuição das
tarefas

Escala
Organização
trabalho

do

tradicional” (Ee, U1). “Construção de casas” (Eg, U1). “"Ulu-Ini"
espontâneo geralmente não é coordenado e a atividade é a limpeza
do ambiente ao redor dos locais de residência” (Eg, U2). “Em
atividades comunitárias” (Eh, U1), “Construção de casas
tradicionais” (Ei, U1). “A participação de parentes na organização
dessas atividades vem na forma da oferta de bens compostos por
búfalos, cabras, dinheiro, arroz, porcos e roupas tradicionais. Os
itens trazidos são como uma valorização da solidariedade entre as
comunidades” (Ej, U1). “Algumas atividades que geralmente são
realizadas com o "Toe Khai-Teba Khai" e "Teba Khai-Nhata Khai"
são a realização de casamentos para familiares e/ou parentes, a
construção de casas tradicionais, a reparação ou construção de
sepulturas ancestrais e o enterro de familiares ou parentes falecidos”
(Ej, U2).
“A divisão do trabalho e o cronograma de implementação são
decididos conjuntamente no planeamento” (Ea, U1). “Trabalham em
grupos coordenados por alguém que é respeitado na comunidade”
(Eg, U1). “Normalmente, em termos da nossa sociedade, é chamado
"Toe Khai - Teba Khai", o que significa que os líderes tradicionais
participam voluntariamente na organização dessas atividades até
terminarem” (Ej, U1). “Agora, ainda se usa o conceito de "Ulu-Ini",
embora se tenha usado ferramentas modernas de tecnologia, como
tratores. "Ulu-Ini" não é feito apenas com pequenos grupos, mas
pode ser feito também entre Aldeias e Sucos. Como de costume, nós
da Aldeia Macausa fazemos isso com a Aldeia Taradiga” (Ej, U2).
“A direção é seguida por todos os membros do grupo "Ulu-Ini" para
planear atividades agrícolas em conjunto” (El, U1).
“O plano em questão está de acordo com as necessidades da
atividade e a área de terra dos membros do grupo "Ulu-Ini"” (El, U2).
“Durante a fase de colheita, a debulha e a limpeza do arroz para
transporte não são coordenadas pelo coordenador, mas parte da
iniciativa do proprietário do arroz convidar outros membros da
família ou outros membros do grupo "Ulu-Ini". Às vezes, a família
ou os parentes vêm para ajudar sem serem convidados” (Ea, U1).
“Divisão de tarefas e tipos de trabalho para cada membro” (Ec, U1).
“Em princípio, debulhar arroz é algo realizado com o conceito "UluIni", porque há tarefas realizadas por várias pessoas, incluindo colher
grãos e separá-los da panícula” (Ec, U2). “Formamos o grupo e
iniciamos a preparação das terras agrícolas, melhorando os canais de
irrigação, plantando arroz, colhendo-o e transportando-o para casa”
(Ed, U1). “As mulheres podem apenas ficar responsáveis por
fornecer o almoço aos grupos” (Ee, U1). “Alguns vão procurar água
potável, outros lenha e outros cozinham para alimentar os presentes”
(Eg, U1). “As esposas são encarregadas de preparar refeições para as
pessoas que trabalham e as crianças são designadas para participar
no plantio de arroz nos arrozais” (Ej, U1). “Todos têm as suas
funções e tarefas no grupo” (El, U1). “Os homens são encarregados
de fazer irrigações, arar os campos, debulhar o arroz” (El, U2). “As
tarefas das mulheres e das crianças são preparar a logística, plantar
arroz, colhê-lo e transportá-lo para o armazém” (El, U3).
“Os grupos "Ulu-Ini" geralmente consistem entre 5 a 6 pessoas”, (Ef,
U1).
“Para as atividades agrícolas, o planeamento é normalmente
realizado de forma integrada, nomeadamente a limpeza da irrigação,
a aração de arrozais, a construção de viveiros, a remoção de sementes
e a plantação de arroz” (Ea, U1). “Agricultores de campos de arrozais
que vivem próximos e que se reunem para fazer o plano de início das
atividades agrícolas. Normalmente integram a prática "Ulu-Ini" entre
5 a 7 pessoas. Um grupo que pratica "Ulu-Ini" é coordenado por um
líder de grupo. Todos os membros do grupo se reunem para agendar
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as atividades agrícolas” (Ed, U1). “Normalmente, os agricultores
aderem ao conceito de "Ulu-Ini" e são entre 5 a 6 pessoas por grupo”
(Ef, U1). “Às vezes, cada participante levará o seu almoço” (Eg, U1).
“Uma figura tradicional pensa em soluções, ajuda com materiais ou
bens para ter sucesso na atividade e toma decisões importantes na
organização dessas atividades” (Ej, U1).
“Como líderes
consuetudinários (líderes habituais) na comunidade, não apenas
iniciam atividades agrícolas, mas também outras atividades
comunitárias, como uma necessidade de participarem, e participam
na sua implementação até que as atividades sejam concluídas.
Normalmente, em termos da nossa sociedade, é chamado "Toe Khai
- Teba Khai", o que significa que os líderes tradicionais participam
voluntariamente na organização dessas atividades até terminarem”
(Ej, U2). “Na fase de atividades nos campos de arroz, o conceito de
"Ulu-Ini" é praticado na reabilitação da irrigação, na limpeza dos
terraços de arrozais e na sua lavra, plantio, colheita e transporte. No
campo de arrozais de Baidubu, cuja irrigação é grande, trabalha-se
com "Ulu-Ini", mas a prática é dividida por cada Suco e no Suco é
dividida por cada aldeia e na aldeia é ainda dividida por cada clã”
(Ej, U3).
As mulheres muito ativas geralmente começam com o
desmatamento, o plantio, a colheita e o transporte. Arar os campos e
debulhar o arroz só são feitos por homens, enquanto as mulheres
preparam a comida para quem trabalha” (Ea, U1). “Os envolvidos no
“Ulu-Ini” são todos os agricultores e seus vizinhos e parentes
próximos (esposas, filhos, pais e irmãos)” (Ed, U1). “No contexto de
"Uma Uatu, Lea mata", todas as famílias próximas e presentes
ajudam. Esta ajuda é dada tanto por parentes próximos, como os
sogros, como pelos mais afastados” (Ee, U1). “Se houver atividades
organizadas por alguns dos membros da comunidade, outros virão
trabalhar em cooperação mútua e, às vezes, cada participante levará
o seu almoço” (Eg, U1). “Para atividades tradicionais, no qual todas
as famílias presentes trazem búfalos, cabras, porcos, arroz e bebidas.
Tudo o que é trazido é preparado para o consumo conjunto” (Ei, U1).
“A participação de parentes na organização dessas atividades vem na
forma da oferta de bens compostos por búfalos, cabras, dinheiro,
arroz, porcos e roupas tradicionais. Os itens trazidos são como uma
valorização da solidariedade entre as comunidades” (Ej, U1).
“O grupo é organizado por um coordenador ou líder” (Ea, U1). “Os
líderes geralmente são mais velhos e respeitados na sociedade” (Ea,
U2). “Começam com uma reunião organizada por um coordenador
para planear as atividades, seja de agricultura ou outras” (Ea, U3).
“As pessoas que trabalham segundo o conceito de “Ulu-Ini”
trabalham em grupo. O grupo tem uma liderança que dirige o
funcionamento e a organização” (Ec, U1). “Coordenadas pelo líder
do grupo de "Ulu-Ini", realizam-se reuniões para a identificação das
necessidades e planeamento das atividades agrícolas” (Ec, U2).
“Começando por discutir planos de gestão de terras agrícolas e
identificação de recursos para o seu uso” (Ed, U1). “"Ulu-Ini" da
prática feita com o meu pai e a minha avó, que eles organizavam para
fazer o trabalho que planearam” (Ef, U1). “Quando se trata de
processar arrozais ou hortas, o grupo planeia junto, coordenado por
alguém que é mais velho e respeitado para liderar o grupo” (Ef, U2).
“"Ulu-Ini" é feito de maneira planeada ou espontânea. "Ulu-Ini"
planeado é um grupo especial coordenado por alguém que se dedica
a atividades agrícolas” (Eg, U1). “Uma figura tradicional pensa em
soluções, ajuda com materiais ou bens para ter sucesso na atividade
e toma decisões importantes na organização dessas atividades. Não
apenas os líderes tradicionais participam, mas outros membros da
comunidade também participam na organização até ao final” (Ej,
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U1). “As pessoas fundem-se num grupo coordenado por uma figura
da comunidade” (El, U1). “Começa pela direção de alguém que é
considerado um líder” (El, U2).
“O termo para membros comuns da comunidade é "Teba Khai Nhata Khai". O significado do termo "Teba Khai - Nhata Khai" é o
compromisso voluntário de assumir a responsabilidade pela
organização das atividades” (Ej, U1). “Especialmente nas atividades
agrícolas, se as atividades de um membro não foram concluídas,
então é da responsabilidade do coordenador mobilizar recursos,
incluindo membros do grupo "Ulu-Ini", para as concluir” (Ej, U2).
“Cada participante levará o seu almoço” (Eg, U1). “Proprietário
responsável pela atividade prepara e oferece a comida para o
almoço” (Ei, U1). “Às vezes, os membros do grupo também
contribuem com alimentos e bebidas para as atividades agrícolas
organizadas por outros membros do grupo "Ulu-Ini"” (Ej, U1).
“Geralmente, as pessoas do grupo são alimentadas pela pessoa para
quem se faz o trabalho ou com alimentos que elas próprias levam”
(El, U1).
“Primos próximos” (Ec, U1). “Tios” (Ee, U1). “Tios e tias” (Eg, U1).
“Os tios e tias” (Eh, U1). “Familiares próximos” (Ej, U1). “Os
envolvidos no grupo "Ulu-Ini" são os familiares” (Ek, U1).
“Familiares próximos” (El, U1).
“Irmãos” (Ec, U1), (Ee, U1), (Ef, U1), (Eg, U1), (Ei, U1). “Os irmãos
e irmãs” (Eh, U1).
“Membros da comunidade, homens e mulheres” (Ea, U1). “Homens
e mulheres, membros da comunidade, podem estar envolvidos na
prática de "Ulu-Ini". O "Ulu-Ini" é liderado por um líder chamado
Bo'na ou Doucay Thimhucay (porta-voz)” (Ed, U1). “Aqueles que
têm os mesmos interesses” (Ef, U1). “Chefes de família” (Eh, U1).
“Membros da comunidade, da mesma aldeia ou do mesmo suco, por
vezes pessoas de outros sucos e outras administrações, dependendo
do parentesco do partido que organizou a atividade” (Ej, U1).
“Pais” (Ee, U1). “As mães” (Eh, U1). “Os nossos pais” (Ei, U1).
“Esposas e maridos” (Eg, U1). “Mulheres e homens” (El, U1).
“Agricultores e as suas famílias” (El, U2).
“Os filhos”, (h, U1). “Crianças”, (El, U1). “Os seus filhos”, (El, U2).
“Parentes”, (Ea, U1), (Ec, U1), (Ej, U1). “Nossos parentes” (Eb, U1).
“Parentes próximos na aldeia” (Ef, U1). “Parentes próximo” (Ef,
U2)., (Eg, U1), (Ei, U1). “Outros parentes” (Eh, U1).
“Vizinhos cujas áreas agrícolas estão próximas” (Ea, U1). “Vizinhos
que compartilham os mesmos interesses” (Eb, U1). “Vizinho” (Ec,
U1), (Ef, U1), (Ef, U1), (Ei, U1), ((El, U1). “Vizinhos da aldeia”,
(Ee, U1). “Vizinhos e pessoas cujos interesses e atividades são os
mesmos” (Eg, U1).
“Atividades agrícolas”, (Ea, U1), (Ec, U1), (Eg, U2), (Ej, U1), (Ek,
U1). “Arar campos de arroz”, (Eb, U1). “Plantar arrozais”, (Eb, U2).
“Lavra de arrozais e quintais”, (Ed, U1). “Construção dos canais de
irrigação de arrozais”, (Ed, U2). “Atividades relacionadas com a
agricultura”, (Ee, U1). “Arar ou lavrar campos de arroz”, (Ef, U1).
“Plantar arroz e milho”, (Ef, U2). “Colher arroz e milho”, (Ef, U3).
“Processamento de arrozais”, (Eg, U1). “Reabilitação da irrigação”,
(Eg, U2). “Organização de quintais e campos”, (Eg, U3). “"Bosa
Uai", que significa agricultura e campos de arroz”, (Eh, U1). “Arar
campos”, (Ei, U1). “Atividades agrícolas, como a reabilitação da
irrigação de arroz, estender terras agrícolas, arar campos, plantar o
arroz, colher arroz e transportar produtos agrícolas para as casas”,
(El, U1).
“Construção de casas”, (Ea, U1), (Ec, U1), (Ed, U1), (Ee, U1), (Eg,
U1), (Ej, U1). “Casamentos”, (Ea, U2), (Ec, U3). “Enterro de pessoas
falecidas”, (Ea, U3). “Construir casas comunitárias”, (Eb, U1).

124

As atividades
comunitárias
que
mais
frequentemente
recorrem
à
prática de Ulu
Ini

Atividades
Agrícola

Atividade Social

“Funeral de membros das famílias que morreram”, (Ec, U2).
“Atividades sociais como auxiliar a preparação do enterro dos
membros falecidos da comunidade”, (Ee, U2). “Atividades de
casamento”, (Ee, U3). “Construir casas”, (Ef, U1). “Organizar
casamentos”, (Ef, U2). “Enterrar familiares mortos”, (Ef, U3).
“Esquecer a realização de atividades fúnebres”, (Eg, U2). “Um
exemplo concreto do funeral de um membro da comunidade: todos
os vizinhos, irmãos ou não, estão presentes para ajudar a organizá-lo
("Baraca" é o lugar onde os parentes prestam a última homenagem
aos falecidos”, (Eg, U3). “"Lea Mata", as atividades tradicionais, e
"Uma Uatu", que significa construir casas tradicionais e construir
sepulturas para os antepassados”, (Eh, U1). “Construir casas
tradicionais”, (Ei, U1). “Reparação de sepulturas ancestrais mediante
a construção de lápides para os antepassados famosos na
comunidade”, (Ej, U2). “Atividades tradicionais”, (Ek, U1).
“Construção de casas e às atividades funerárias das famílias onde
pessoas morreram. "Ulu-Ini" também é usado para construir
cimenteiras”, (El, U1).
“Atividades agrícolas”, (Ea, U1), (Eb, U3), (Ec, U1), (Ed, U1), (Ee,
U1), (Eg, U1), (Ej, U3), (Ek, U1), (El, U1). “Limpeza da irrigação
de arrozais”, (Ea, U2). “Aração dos arrozais”, (Ea, U3), (Ei, U2).
“Plantio arroz”, (Ea, U4), (Eb, U2). “Colheita de arroz”, (Ea, U5).
“Debulha e limpeza do arroz”, (Ea, U6). “Comummente realizada a
limpeza de terraço”, (Ea, U7). “Colheita de milho”, (Ea, U8). “Arar
campos de arroz”, (Eb, U1). “Lavrar arrozais, hortas e quintais”, (Ef,
U1). “Para arar os arrozais com os búfalos são precisas muitas
pessoas para os manter e controlar”, (Ef, U2). “As atividades
agrícolas são muito dependentes da estação, porque algumas são
realizadas durante a estação seca, como a reabilitação da irrigação
dos arrozais, e outras durante a estação chuvosa, como o plantio do
arroz”, (Eg, U2).” “Bosa uai", que significa agricultura e campos de
arroz”, (Eh, U1). “Com a reabilitação das irrigações”, (Ei, U1).
“Plantio o arroz e a colheita de arroz”, (Ei, U3). “Aração de campos”,
(Ej, U1). “Jardinagem e agricultura”, (Ej, U2). “Estender dos
campos de arroz e dos jardins requer que muitas pessoas trabalhem
juntas, caso contrário nenhuma atividade agrícola jamais será
rapidamente concluída”, (Ej, U4). “Há sempre uma mudança que é
quando a atividade nos campos de arroz é concluída e se passa de
seguida para a jardinagem e a agricultura. As atividades de
jardinagem e de agricultura também utilizam sempre o conceito de
"Ulu-Ini" em certas partes, como por exemplo quando se limpam
florestas e os restos de madeira que não são queimados pelo fogo ou
quando se plantam milho e capina”, (Ej, U5).
“Construção de casas” (Ea, U1), (Ec, U1), (Ed, U1), (Ee, U2).
“Enterro de membros falecidos das famílias” (Ea, U2). “Transporta
o milho para as residências” (Ea, U3). “Construir casas
comunitárias” (Eb, U1). “Os casamentos”, (Eb, U2). “Cooperação
mútua para enterrar os mortos” (Eb, U3). “Os casamentos que mais
frequentemente recorrem à prática de “Ulu-Ini” (Ed, U2).
“Preparação do enterro dos membros falecidos da comunidade” (Ee,
U1). “Funeral de familiares” (Eg, U1). “"Lea Mata", as atividades
tradicionais, e "Uma Uatu", que significa construir casas tradicionais
e construir sepulturas para os antepassados” (Eh, U1). “Atividades
tradicionais” (Ei, U1), (Ek, U1). “Atividades funerárias” (Ej, U1)
“Construção de casas e os funerais” (El, U1)

Quadro 6. Quadro: Categorias, subcategorias e unidade de Registo de codificação da
dimensão D - As razões da integração da prática de Ulu Ini na atividade agrícola
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Unidade de registo
“O sistema de apoio “Ulu-Ini” já existe na sociedade timorense há muito
tempo, por isso foi fácil de o adaptar às atividades agrícolas atuais. A
melhoria dos conhecimentos agrícolas na área técnica de engenharia
agrícola também faz parte de uma estratégia de adaptação do
conhecimento moderno da agricultura ao conceito de “Ulu-Ini””, (Ee,
U1).
“Embora na agricultura já se utilizem ferramentas tecnológicas
modernas, como tratores, arados rotativos e outras, ainda é preciso
recursos humanos para o plantio, colheita, debulha e transporte para as
casas”, (Ea, U1). “Algumas atividades agrícolas que não usam máquinas
usam mão de obra. Usando mão de obra, então são definitivamente feitas
com o conceito de "Ulu-Ini". Começando pela reparação da irrigação,
passando por arar os campos, até plantar, manter, colher, debulhar e
transportar para a casa”, (Eb, U1). “As pessoas usam tratores com
ferramentas para arar arrozais e campos, mas a reabilitação da irrigação,
a construção de viveiros, o retirar das sementes para o plantio e a
plantação do arroz ainda usam mão de obra, por isso “Ulu-Ini” persiste”,
(Eg, U1). “É formado um grupo de agricultores, que informa o Governo
e solicita um trator”, (Ek, U1). “Com planeamento, sabendo quais as
atividades agrícolas que usam tratores ou outras máquinas e quais
requerem trabalhar em grupos com mão de obra”, (El, U1).
“(o plantio) do milho, a capina, a colheita e o transporte de campos para
armazenamento”, (Eg, U1). “Limpeza das florestas para novos campos;
construção de cercas; plantação e colheita de milho”, (Ek, U1).
“A preparação ou limpeza da irrigação, canais de diques, aragem, plantio,
colheita e debulha”, (Ea, U1). “A reparação da irrigação, aração de
campos, plantio, mondas, colheita, debulha”, (Eb, U1). “Processos de
produção agrícola”, (Ec, U1). “Reabilitação da irrigação”, (Ec, U2).
“Lavoura de terreno”, (Ec, U3). “Melhoramento dos terraços”, (Ec, U4).
“Plantação de planti”, (Ec, U5). “Colheita”, (Ec, U6). “Debulha do
arroz”, (Ec, U1). “Em geral, tudo começa com a limpeza dos canais de
irrigação, seguindo-se a lavra dos campos de arrozais, a plantação, a
manutenção (mondas) e, por fim, a colheita”, ((Ed, U1). “Conserto e
melhoria dos canais de irrigação dos arrozais; Processamento ou lavra de
arrozais; Plantação das sementes de arroz nos viveiros; Transplantação
do arroz; Colheita do arroz; Debulha do arroz; Transporte do arroz para
casa”, (Ee, U1) “Atividades agrícolas”, (Ef, U1), (Ef, U2). “Reabilitação
da irrigação, o processamento dos arrozais, o plantio do arroz”, (Eg, U1).
“A primeira fase é a reabilitação da irrigação e a fase seguinte é a lavra
de arrozais, com a última a ser a colheita de arroz”, (Eh, U1). “Aração
dos campos, a plantação, colheita e debulha do arroz e o transporte das
colheitas”, (Ei, U1). “Processamento de arrozais”, (Ej, U1). “Reparação
e a limpeza de canais de irrigação”, (Ej, U2). “Passando pela limpeza e
reparação dos terraços de arrozais”, (Ej, U3). “Lavoura ou aração de
campos”, (Ej, U4). “Plantação”, (Ej, U5). “Campina”, (Ej, U6). “Olheita
e transporte para as casas”, (Ej, U7). “Eeabilitação dos canais de
irrigação; limpeza dos terraços de arrozais; reparação dos terraços de
arrozais; aração dos campos de arroz; plantação do arroz; proteção das
pragas de pássaros; colheita do arroz”, (EK, U1). “Reabilitar a irrigação
de arroz, estender terras agrícolas, arar campos, construir terraços de
arrozais e plantar, colher e transportar produtos agrícolas para as casas”,
(EL, U1).
“Os agricultores”, (Ea, U1). “As comunidades rurais”, (Ea, U2). “Os
agricultores, sejam mulheres ou homens”, (Eb, U1). “Apenas membros
das próprias famílias”, (Ec, U1). “Os agricultores de arrozais e os
agricultores de plantações”, (Ed, U1). “Os agricultores”, (Ee, U1).“Os
agricultores”, (Ef, U1). “Os agricultores das comunidades rurais”, (Eg,
U1). “Os agricultores e os seus familiares”, (Eh, U1). “Atividade
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agrícola são os nossos pais, irmãos, parentes próximos e vizinhos”, (Ei,
U1). “Amílias de agricultores pertencentes ao grupo "Ulu-Ini"”, (Ej, U1).
“Os membros das famílias e os membros do clã, homens e mulheres,
vizinhos e familiares próximos”, (Ek, U1). “Os agricultores e as suas
famílias”, (El, U1).
“Grupos de latifundos”, (Ee, U1).
“Os membros da comunidade que não têm possibilidade de pagar a
trabalhadores”, (Ea, U1).
“Os membros da comunidade que não têm possibilidade de pagar a
trabalhadores”, (Ea, U1).
“Facilitar o trabalho”, (Ea, U1). “Ajudar uns aos outros a trabalhar para
que o trabalho seja feito mais rapidamente”, (Ea, U2). “Acelera e facilita
o trabalho”, (Ea, U3). “Porque apenas uma pessoa não termina o trabalho
rapidamente e assim é possível passar-se imediatamente para outras
atividades”, (Eb, U1).n “O trabalho é leve e mais rápido”, (Ec, U1). “O
menor peso do trabalho manual, o que está associado aos baixos custos
de produção”, (Ed, U1). “Facto de esta prática facilitar o trabalho do
homem, porque as pessoas que integram as comunidades não têm iguais
rendimentos familiares nem igual acesso aos meios de produção”, (Ee,
U1). “O trabalho torna-se, assim, mais fácil”, (Ee, U2). “Os líderes
comunitários também incentivam a comunidade a trabalhar em conjunto
para que o trabalho seja mais leve”, (Eg, U1). “O trabalho individual é
um trabalho árduo. Com "Ulu-Ini", o trabalho é mais rápido e leve”, (Eh,
U1). “Eejam concluídas o mais rapidamente possível. As atividades
agrícolas são atividades muito dependentes da duração e das condições
de cada estação. Portanto, precisamos de pessoas para trabalhar e daí o
conceito de "Ulu-Ini””, (Ei, U1). “Outro argumento é o de que o trabalho
feito por muitas pessoas permite que cada uma tenha um trabalho mais
leve”, (Ei, U2). “Este visa facilitar e acelerar o trabalho”, (Ej, U1).
“Trabalhar em cooperação mútua é melhor do que o trabalho individual”,
(Ej, U2). “Facilitação do trabalho”, (Ek, U1). “T trabalho seja rápido e
fácil. Todos sentem o mesmo trabalho e a mesma leveza”, (El, U1).
“Os baixos custos de produção; A redução dos gastos totais de produção;
O menor peso do trabalho manual, o que está associado aos baixos custos
de produção”. (Ed, U1). “Participam na prática de “Ulu-Ini” para unirem
as suas capacidades num coletivo de ajuda comunitária”, (Ee, U1).
“Rapidez, eficácia e eficiência de recursos e de tempo”, (Ef, U1). “Este
conceito é geralmente praticado em atividades agrícolas, como a colheita
de arroz de um membro de um grupo ou vizinho. O trabalho não leva
muito tempo, às vezes apenas 20 minutos passam até o arroz ser colhido”,
(Ej, U1).
“Continuar a manter a união e a fraternidade”, (Ec, U1). “A manutenção
da unidade familiar e a valorização dos valores da fraternidade e da
solidariedade entre os membros da comunidade; O sentido democrático
das decisões; O reforço da confiança entre os membros da comunidade;
A diminuição dos conflitos entre as pessoas na sociedade e a promoção
do espírito de entreajuda; O maior respeito e consagração dos valores
sociais; A promoção do espírito de voluntarismo entre os membros do
grupo”, (Ed, U1). ““Ulu-Ini” já existir há muito tempo e funcionar como
estrutura social na sociedade agrícola”, (Ee, U1). “Quando é tempo da
lavra dos arrozais, o sistema “Ulu-Ini” funciona automaticamente como
instituição de trabalho entre os membros de sociedade”, (Ee, U2).
“Uma forma de trabalhar juntos em grupos para ajudar uns aos outros e
facilitar o trabalho nas atividades agrícolas em campos de arroz,
plantações e outras atividades na comunidade”, (Ea, U1). “Ajudar uns
aos outros a trabalhar para que o trabalho seja feito mais rapidamente”,
(Ea, U2). “Ajudar aqueles que não são capazes fisica e financeiramente”,
(Ea, U1). “Ajudar uns aos outros e a construir o valor da solidariedade
humana”, (Ec, U1). “A manutenção da unidade familiar e a valorização
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dos valores da fraternidade e da solidariedade entre os membros da
comunidade”, (Ed, U1). “Sistema “Ulu-Ini” funciona como uma ação de
cooperação no trabalho entre os membros da sociedade, de ajuda uns dos
outros, no sentido de solidariedade”, (Ee, U1). “Permitindo um melhor
resultado e mantendo a solidariedade e a fraternidade”, (Ee, U2).
“Antigamente, união, solidariedade e amizade eram valores de vida”,
(Ef, U1). “"Ulu-Ini" é uma sabedoria que contém o valor da fraternidade,
união, solidariedade e amizade”, (Ef, U2). “Facilitar o trabalho dos
agricultores e das suas famílias, equalizando a carga de trabalho e
ajudando os membros do grupo "Ulu-Ini" que estão doentes ou em
viagem. “Ulu-Ini” acontece também como uma forma de solidariedade,
de ajuda mútua, porque um dia outros membros poderão enfrentar o
mesmo problema e nessa altura os membros do grupo "Ulu-Ini" poderão
ajudá-los”, (Eg, U1). “O conceito de "Ulu-Ini" refere-se a um meio de
unir a comunidade dentro do clã. O significado da sua filosofia é comer
um prato e beber um copo, juntos. O objetivo da filosofia é a fraternidade,
a igualdade, a união, a solidariedade e a ajuda mútua”, (Ej, U1). “Porque
todos se podem ajudar uns aos outros”, (Ej, U2). “A prática de "Ulu-Ini"
nos tempos antigos era feita com búfalos, facões e outras ferramentas
convencionais, para além da solidariedade com os agricultores que
estavam doentes ou impossibilitados de participar”, (Ek, U1). “Ajuda
mútua”, (Ek, U2).
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Quadro 7. Categorias, subcategorias e unidade de Registo de codificação da dimensão E - Mudanças na
implementação da prática concetual de Ulu Ini
Categoria
As
mudanças
tecnológicas

Subcategoria
Conhecimentos
de
Engenharia
agrícola

Maquinaria

Razões do
uso
da
tecnologia

Aumento
produção

da

Unidade de registo
“Sementes híbridas; Espaçamento de cultivo em linha (10 x 10 cm,
25 x 25 cm e 25 x 30 cm); ICM (“Integrated Crop Management” ou
Integração da gestão de alimentação)”, (Ea, U1). “Conhecimento de
engenharia agrícola moderna sobre a utilização de irrigação técnica,
mecanização do trabalho, construção de viveiros, uso de adubos e
fertilizantes e plantação de sementeiras de arroz de forma”, (Ed, U1).
“A construção de viveiros adaptados com o sistema ICM
(“Integrated Crop Management” ou Gestão de Cultivo de
Intensificação), que é dirigido por toda a extensão agrícola e permite
transplantar o arroz com uma determinada distância ou espaçamento
entre plantas predefinida e uniforme (20 x 25, 25 x 30) e em linha
reta com uma ferramenta de ouriço”, (Ee, U1). “Rotativa, viveiros e
transplantação de arroz e milho”, (Ef, U1). “Espaçamento ou
distância entre plantações, idade das sementes, técnicas de irrigação,
variedades superiores avassaladoras”, (Eg, U1). “Sementes de
variedade superior, uso de espaçamento”, (Eg, U2). “Usa-se ainda
sementes superiores de ICM (“Integrated Crop Management”) e o
espaçamento e plantio com contornos”, (Ei, U1). “Sementes de
diversidade superior e outras técnicas agrícolas. Transplante e
espaçamento entre plantas com o sistema ICM”, (Ei, U2). “As
sementes da ICM (“Integrated Crop Management” / Gestão de
intensificação de colheita) fazem parte da tecnologia utilizada pelos
agricultores e a técnica de cultivo utiliza a distância entre as plantas
e a linha de contorno”, (Ej, U1). “Variedades superiores de sementes
com o sistema ICM (“Integrated Crop Management” / Gestão de
intensificação de colheita), o espaçamento entre culturas e as linhas
de contorno”, (Ej, U2). “Variedades superiores de sementes e
técnicas agrícolas”, (Ek, U1). “Uso de ICM. Convencionais”, (Ek,
U2). “Conhecimentos de agricultura”; (El, U1).
“Trator, Charrua”, (Ea, U1). “Enxada; Trator; Máquinas de debulhar
arroz; Máquinas de limpeza de arroz; Charrua; Irrigação técnica”,
(Eb, U1). “Tecnologia modernas: Trator; Enxada; Berçário e
transplante; Máquinas de debulhar arroz; Máquinas de limpeza de
arroz”, (Eb, U2). “Tratores e máquinas de debulhar arroz”, (Ec, U1).
“Tratores, máquinas de debulhar arroz, máquinas de descasca do
arroz”, (Ec, U2). “Trator, charrua, enxada, ouriço, máquina de
descasca, máquina de debulhar arroz e máquina de descasca do
arroz”, (Ed, U1). “Trator, charrua”, (Ef, U1). “Tratores, charruas,
rotativa, enxadas e facões”, (Eg, U1). “Trator, charrua, rotativa”,
(Eg, U2). “As ferramentas modernas utilizadas são tratoras e
debulhadoras de arroz”, (Eh, U1). “Trator grande e trator de mão”,
(Eh, U2). “Trator, charrua, rotativa e machete”, (Ei, U1). “Tratores,
máquinas de colheita de arroz e máquinas para a sua limpeza e
moagem”, (Ej, U1). “Tratores, rotativa, charruas e enxadas”, (Ej,
U2). “Tratores, máquinas de debulhar e descascar arroz, charruas,
rotativas e enxadas”, (Ek, U1). “Sistemas de irrigação, técnicas de
cultivo com tratores”, (Ek, U2). “Tratores, máquinas de debulhar
arroz, moinhos de arroz, enxada”, (El, U1). “Trator, máquinas de
debulhar arroz, máquinas de descasca do arroz, irrigação técnica”,
(El, U2).
“Os resultados são melhores”, (Ea, U1). “Melhorar os resultados da
produção”, (Ec, U1). “Rendimento do trabalho agrícola é maior”,
(Ed, U1). “Aumento da produtividade agrícola”, (Ed, U2). “Resulta
numa maior produtividade agrícola”, (Ef, U1). “Produção é alta”,
(Ek, U1). “As sementes que são movidas ainda são jovens, de modo
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Eficiência

Maior previsão
Tecnologias Convencionais

Impactos da
tecnologia
moderna

Há impactos

Impacto
mudanças
adoção
inovação

das
na
da

que são muitas e dão muito rendimento”, (Ek, U2). “Os resultados
são bons”, (El, U1).
“Acelera e facilita o trabalho”, (Ea, U1). “Trabalho é feito mais
rapidamente”, (Eb, U1). “Garantir a eficiência de tempo e recursos”,
(Ec, U1). “Trabalho mais rápido e eficaz”, (Ed, U1). “Permite uma
maior eficiência no trabalho”, (Ed, U2). “Facilitar o trabalho”, (Ee,
U1). “Reduzir os custos”, (Ee, U2). “Reduzir o tempo”, (Ee, U3).
“Tornar mais fácil cuidar dos cultivos”, (Ee, U4). “Evitar o cansaço
e trabalhar de forma mais eficaz. Alugando um trator, o proprietário
de arrozais guarda energia para outras atividades, já que é o operador
a controlá-lo”, (Eg, U1). “Porque é prática e económica”, (Eh, U1).
“Ulu-Ini" é como um instrumento de reunião de forças para a
realização de atividades, a fim de as concluir rapidamente”, (Ei, U1).
“A máquina usada para arar os campos é um trator e a da remoção
do arroz é uma debulhadora de arroz. Outras ferramentas
tecnológicas usadas nas atividades agrícolas são a charrua, a rotativa
e a enxada”, (Ei, U2). “A máquina é muito útil e rápida, de modo que
alivia o uso da mão de obra”, (Ej, U1). “Os restantes membros do
grupo podem fazer outras atividades”, (Ej, U2). “Terminado mais
rapidamente”, (Ek, U1). “O trabalho é rapidamente concluído e não
requer muita mão de obra”, (El, U1).
“Usar estimativas por via de sinais naturais é algo incerto, enquanto
que usar o conhecimento e a inovação mais recentes pode resultar
numa mais certa previsão”, (Ei, U1).
“Convencionais: Búfalo; Sementes locais; Sistema agrícola de
subsistência; Plantar sementes semeando diretamente no arrozal”,
(Ea, U1). “Búfalo; Sementes locais; plantar sementes semeando
diretamente no arrozal”, (Eb, U1). “Enxadas e tapetes para recolher
os grãos”, (Ec, U1). “Búfalo, mão de obra humana, pás e enxadas”,
(Ed, U1). “Conhecimento de engenharia agrícola convencional:
polvilhação direta”, (Ed, U2).n “Enxada, a pá e os facões”, (Ee, U1).
“No passado, a comunidade realizava atividades agrícolas apenas
com búfalos, facões, pés-de-cabra e “tugal”, em língua indonésia, ou
“aisuak”, em língua tétum. Esta ferramenta é uma peça de madeira
que é feita com uma base de haste bastante reta, dependendo do tipo
de planta e experiência”, (Ef, U1). “Búfalos, facões e “aisuak”
(perfurador)”, (Ef, U2). “Búfalo, machete, enxada, sementes locais,
técnicas agrícolas de semeadura direta”, (Eg, U1). “Búfalos, facões
e enxada”, (Eh, U1). “Antigamente, usando o búfalo, a tecnologia
dizia respeito apenas à verificação de sinais naturais, como o
amarelecimento das folhas de certas árvores ou as estrelas no céu”,
(Ei, U1). “Antigamente, com búfalos, as sementes eram semeadas
diretamente nos campos de arroz”, (Ei, U2). “Búfalo e facões são
ferramentas convencionais, assim como o método de cultivo, que
consiste em semear as sementes diretamente nos campos de arroz”,
(Ej, U1). “Búfalos, facões e semeação das sementes diretamente nos
campos de arroz”, (Ek, U1). “Búfalo, machete, enxada”, (El, U1).
“O impacto dá-se na eficiência de recursos e tempo”, (Eb, U1). “Não
existem impactos significativos”, (Ec, U1). “Sim, existe”, (Ee, U1).
“Existe”, (Ef, U!). “Não há impactos significativos”, (EG, U1). “O
impacto da tecnologia utilizada não é muito significativo, pois
apenas transfere o equipamento de produção do búfalo para o trator.
As etapas de outras atividades ainda usam o conceito de "Ulu-Ini"”,
(EK, U1). “Existe o impacto”, (EL, U1).
“Bons resultados”, (Ea, U1). “O trabalho é concluído rapidamente”,
(Ea, U2). “Requer reduzida mão de obra”, (Ea, U3). “Eficiente no
tempo”, (Ea, U4). “Novos conhecimentos”, (Ea, U5). “Muitas
ferramentas de tecnologia agrícola”, (Ea, U6). “Novas variadades de
sementes”, (Ea, U/). “O impacto dá-se na eficiência de recursos e
tempo”, (Eb, U1). “Uso de ferramentas tecnológicas para acelerar a
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Impacto
socioeconômico
da sociedade

realização das atividades, que passam a requerer apenas reduzida
mão de obra”, (Eb, U2). “Existe”, (Ed, U1). “O rendimento do
trabalho agrícola é maior. O trator, por exemplo, permite uma maior
eficiência no trabalho”, (Ed, U2). “Dos sistemas modernos que
tendem a transformar esta prática caraterística da coletividade numa
prática individual”, (Ee, U1). “A transferência de mão de obra para
as máquinas e alfaias agrícolas”, (Ee, U2). “Há uma mudança na
mentalidade da comunidade”, (Ef, U1). “Apenas diferenças no uso
da tecnologia. A diferença está apenas na eficiência de tempo e
energia”, (Eg, U1). “O surgimento do individualismo, reduzindo a
solidariedade, a coletividade e o espírito de "Ulu-Ini"”,(Eh, U1). “Os
equipamentos modernos bastam uma ou duas famílias para fazer o
trabalho”., (Eh, U2). “Houve um impacto na mentalidade dos
agricultores e das comunidades sobre os benefícios do uso da
tecnologia”, (Ek, U1). “Usando variedades superiores de sementes
como a MCI, a idade das mudas para o plantio e as técnicas de
processamento de arrozais”, (Ek, U2).
“Altos custos”, (Ea, U1). “Sociedade tende a ser individualista”,
(Ea, U2). “Falta de solidariedade entre os membros da comunidade”,
(Ea, U3). “A mecanização exige altos custos, de modo que as pessoas
muitas vezes não podem usar o trator, já que é necessário comprar
gasolina e pagar a um operador”, (Ea, U4). “A modernização é boa,
mas significa que as pessoas trabalham por conta própria e não em
cooperação mútua como dantes”, (Eb, U1). “A coletividade
transforma o individualismo”, (Ed, U1). “Tecnologia moderna tem
impacto na atividade agrícola “Ulu-Ini”, que resulta da dependência
das máquinas”, (Ee, U1). “Dos sistemas modernos que tendem a
transformar esta prática caraterística da coletividade numa prática
individual”, (Ee, U2). “Perdem valores como a união e a
solidariedade comunitárias ou eles deixam de estar no centro da vida
das sociedades rurais”, (Ee, U3). “Edução dos valores de
solidariedade e união, de modo que a atividade de "Ulu-Ini" já
raramente é feita”, (Ef, U1). “Tecnologia moderna e agora toda a
gente depende do dinheiro”, (Ef, U2). “Quando solicitada a ajudar a
trabalhar nos campos, uma pessoa deve ganhar num dia entre US $
2,00 e US $ 3,00”, (Ef, U3). “Os valores da solidariedade e da
amizade e o espírito de voluntarismo diminuíram na sociedade”, (Ef,
U4). “Enquanto se usam equipamentos agrícolas convencionais
esses valores são fortes, mas com a tecnologia moderna gera-se um
individualismo muito forte”, (Ef, U5). “Se houver quem o faça, será
apenas 25%, pois o resto já só usa dinheiro para os processos de
produção agrícola. A solidariedade e o voluntariado foram
reduzidos”, (Ef, U6). “Antigamente usava-se o búfalo e agora
máquinas modernas. Antigamente, usando búfalos, muitas pessoas
precisavam de os controlar, então era mais gente para alimentar.
Agora é necessário fornecer comida ao operador do trator, mas é
apenas uma pessoa”, (Eg, U1). “Anteriormente, as atividades eram
realizadas em cooperação mútua, alterando o trabalho individual.
Costumava usar-se búfalos, agora usa-se tratores”, (Eh, U1). “A
mudança ocorrida foi a transferência de equipamentos de produção
agrícola dos búfalos para as máquinas e tratores. A assistência mútua
é substituída pelo pagamento de mão de obra fora da família para a
realização das atividades agrícolas”, (Ej, U1). “As pessoas usam
dinheiro para pagar o trabalho, para que as pessoas se tornem
dependentes do dinheiro e a prática de "Ulu-Ini" comece a diminuir”,
(El, U1). “O sistema de arado de arrozais com búfalo é transferido
para o uso de um trator. O sistema de puré de arroz é substituído pelo
sistema de moagem de arroz. O sistema de debulhar arroz com os
pés das pessoas acompanhado de canto e dança é substituído pela
debulhadora de arroz”, (El, U2).
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“Não há impacto da tecnologia moderna no conceito de "Ulu-Ini",
apenas a diferença no uso de ferramentas de nova tecnologia, pois os
padrões e os comportamentos ainda permanecem os mesmos”, (Ei,
U1).
“Todos competem para perseguir as mesmas metas e resultados”,
(Eh, U1).
“Estas mudanças ocorrem porque o uso de máquinas nas atividades
agrícolas substitui o trabalho humano, de modo que a necessidade de
energia humana é reduzida. Essas mudanças ocorrem porque os
resultados obtidos com as máquinas são superiores aos resultados
dos métodos convencionais”, (Ea, U1). “Devido à mecanização e à
escassez de mão de obra necessária”, (Ed, U1). “O desenvolvimento
da ciência e dos tempos”, (Ei, U1). “Ocorrem devido ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia na agricultura”, (Ek,
U1).
“Governo defende o uso de tecnologia moderna para aumentar a
produção”, (Ej, U1).
“Não houve mudanças significativas, pois os padrões e os
comportamentos dos agricultores não mudaram, apenas o uso de
novas ferramentas tecnológicas, como os tratores”, (Ei, U1).
O rendimento parcial é vendido para o mercado”, (Ea, U1). “Uso de
máquinas o trabalho dá-se mais rapidamente””, (Eb, U1). “A
mudança ocorre através de um processo de alteração do
comportamento humano perante a necessidade de dinheiro para
pagar a todos os empregados. O trator é uma tecnologia mecânica
que não requer várias pessoas, apenas o operador. O mesmo é válido
para as máquinas de descasca do arroz”, (Ed, U1). “Estas mudanças
ocorrem porque as máquinas dominam cada vez mais o trabalho,
dado que são mais eficazes e rápidas que o trabalho físico humano.
Por outro lado, é preciso garantir a agricultura como uma atividade
sustentável e lucrativa (como todas as outras atividades de
produção), por isso o recurso às tecnologias e à sua modernização
tem sido e é inevitável”, (Ee, U1). “Atualmente, a comunidade
prioriza o dinheiro e os lucros”, (Ef, U1). “Porque agora as pessoas
priorizam o dinheiro ou o lucro e não a cooperação mútua”, (Ef, U2).
“O empregador quer que o seu trabalho seja feito rapidamente para
ser pago”, (Ef, U3). “Reduzindo assim a mão de obra necessária”,
(Eg, U1). “Alguns membros da comunidade são financeiramente
capazes de pagar mão de obra exterior à família”, (Ej, U1). “Hoje
usam-se tratores, às vezes com "Ulu-Ini", outras com trabalho
individual. Isso acontece por causa de interesses pessoais e da
presença de dinheiro”, (Ek, U1). “As pessoas usam dinheiro para
pagar o trabalho”, (El, U1). “Ao começar a usar-se dinheiro para o
processo de produção no setor agrícola”, (l, U2).
“Devido à perspetiva humana de algo que facilita o trabalho”, (Ea,
U1). “Quando as pessoas conhecem e entendem os benefícios da
tecnologia e decidem utilizá-la”, (Eb, U1). “As mudanças ocorrem
porque alguns dos agricultores têm uma outra visão sobre a
tecnologia”, (Eh, U1). “Com o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, os agricultores têm já uma visão mais ampla”, (El, U1).
“Devido à perspetiva humana de algo que facilita o trabalho”, (Ea,
U1). “Quando as pessoas conhecem e entendem os benefícios da
tecnologia e decidem utilizá-la”, (Eb, U1). “As mudanças ocorrem
porque alguns dos agricultores têm uma outra visão sobre a
tecnologia”, (Eh, U1). “Com o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, os agricultores têm já uma visão mais ampla”, (El, U1).
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Quadro 8. Categorias, subcategorias e unidade de Registo de codificação da dimensão F. Benefícios de
praticar o conceito de Ulu Ini
Categoria
Subcategoria Unidade de registo
Benefícios
Manutenção “Há uma sensação de união, fraternidade e solidariedade”, (Ea, U1). “O
da prática de do sentido trabalho torna-se mais leve, é rapidamente realizado e resulta numa boa
Ulu Ini
comunitário produção. Além disso, é possível manter-se os valores de solidariedade,
fraternidade, união e amizade”, (Ef, U1). “Ajudar uns aos outros,
sobretudo caso alguém do grupo "Ulu-Ini" estiver doente ou não puder
comparecer. Todos os membros do grupo "Ulu-Ini" obtêm resultados,
dependendo da área de terra que possuem. Sem exceção, aqueles que
estão doentes ou impossibilitados de comparecer veem o seu trabalho
feito devido à solidariedade dos membros do grupo”, (Eh, U1). “Une as
pessoas numa fraternidade forte e estável. As pessoas ajudam-se
mutuamente em qualquer trabalho ou problema, todas são solidárias”,
(Ei, U1). “Não se gasta dinheiro para pagar o trabalho e todos os
membros do grupo sentem o mesmo peso a ser carregado e a mesma
leveza quando tudo termina”, (Ej, U1). “Fraternidade, união e
solidariedade entre as pessoas envolvidas”, (Ek, U1). “Ajudarem-se uns
aos outros, promovendo a solidariedade”, (El, U1).
Melhor
“Melhor qualidade de vida dos agricultores e das suas famílias, pois têm
qualidade da menos gastos e conseguem, assim, um aumento do seu rendimento por
vida
via dos produtos agrícolas que colhem”, (Ed, U1). “Os agricultores
ajudam-se uns aos outros para que se sintam mais aliviados no
trabalho”, (El, U1).
Melhores
“O trabalho requer sempre força humana. Para os agricultores que não
resultados
têm capacidade financeira, é importante juntarem-se ao conceito de
"Ulu-Ini" para que se possam ajudar uns aos outros. O trabalho é mais
leve, é rapidamente concluído”, (Ea, U1). “Os seus trabalhos acabam
rapidamente”, (Ec, U1). “O trabalho e produzem resultados mais
satisfatórios”, (Ee, U1). “O trabalho torna-se mais leve, é rapidamente
realizado e resulta numa boa produção”, (Ef, U1). “Os benefícios de
"Ulu-Ini" são para todos os membros do grupo, porque cada um obtém
resultados do seu próprio trabalho”, (Eh, U1). “O trabalho se torna mais
leve, mesmo que dure mais tempo”, (Ej, U1). “Um trabalho mais leve,
melhores resultados”, (Ek, U1). “O trabalho seja mais rápido e fácil”,
(El, U1).
Redução dos “Redução dos gastos e dos custos de produção”, (Ed, U1). “Há
custos
de agricultores que não têm dinheiro para financiar as suas atividades
produção
agrícolas. Assim, com a cooperação, não precisam de pagar o trabalho”,
(Ee, U1). “Os gastos com os custos de produção são reduzidos”, (Ef,
U1). “Atividades agrícolas atuais é reduzir os custos de produção,
porque com "Ulu-Ini" não se paga trabalho”, (Eg, U1). “Economia nos
custos de produção, de modo que elas se dediquem apenas às
necessidades escolares e domésticas, respetivamente”, (Ef, U2).
“Economizar nos gastos de recursos associados ao processo de
produção”, (Ej, U1).
Benefícios
Mais tempo “Como terminam rapidamente, há tempo livre para outras atividades”,
influenciados livres
(Ea, U1).
Permite
“O dinheiro pode ser usado para outras necessidades, tais como as
canalizar o necessidades escolares das crianças”, (Ea, U1). “Porque a redução dos
dinheiro
gastos e dos custos de produção permite que estas famílias usem o
para outras dinheiro na satisfação de outras necessidades, como comprar roupa e
necessidades construir casas”, (ED, U1). “O que possibilita que o dinheiro possa ser
usado para financiar o custo da educação das crianças nas escolas”, (EF,
U1). “O dinheiro de propriedade dos agricultores é usado para outras
necessidades como pagamento de propinas escolares, compra de roupas
e tratamentos de saúde”, (EG, U1). “Para que o dinheiro disponível
possa ser usado para pagar a escolarização das crianças e os tratamentos
de saúde”, (EJ, U1). “O dinheiro que não é usado para os custos de
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Promove
união

Beneficiários

a

Mulheres e
crianças

Os
agricultores
e as suas
famílias

produção agrícola é transferido para as taxas escolares e os tratamentos
médicos”, (EJ, U2).
“A casa tradicional como símbolo da unidade tradicional "Uma Uatu,
Lea mata". No contexto de "Uma Uatu, Lea mata", todas as famílias
próximas e presentes ajudam. Esta ajuda é dada tanto por parentes
próximos, como os sogros, como pelos mais afastados”, (Ee, U1).
“Trabalham para uma vida coletiva, ao contrário do sistema feudal, onde
as pessoas são obrigadas a fazer o trabalho das autoridades da aldeia de
modo a obterem resultados para apenas certas pessoas e não para a
comunidade”, (Ef, U1). “Harmonia da sociedade está vinculada ao
conceito de "Ulu-Ini"”, (Ei, U1). “O valor social que liga a sociedade é
bem mantido”, (Ek, U1).
“As mulheres, porque reduzem a sua carga de trabalho e podem dedicarse à preparação de alimentos para as pessoas que trabalham”, (Ea, U1).
“As mulheres. São mais felizes, porque veem reduzida a sua carga de
trabalho”, (Ed, U1). “As mulheres”, (Ee, U1). “Mulheres e crianças em
idade escolar”, (Ef, U1). “Carga de trabalho das mulheres na preparação
da logística é reduzida”, (Ef, U2). “As crianças e as mulheres”, (Eg, U1).
“Família do grupo "Ulu-Ini" são principalmente crianças e os resultados
são para eles”, (Ei, U1). “Especialmente as crianças e as mulheres”, (Ej,
U1).
“Todos os membros das famílias”, (Ec, U1). “Os familiares do grupo
"Ulu-Ini"”, (Eh, U1). “Todos os membros do grupo de "Ulu-Ini"”, (Ej,
U1). “Agricultores e as suas famílias e a sociedade em geral”, (Ek, U1).
“Todos os membros da comunidade, porque não gastam tanto dinheiro”,
(El, U1).
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Quadro 9. Categorias, subcategorias e unidade de Registo de codificação da dimensão G - Possibilidades
de conceito Ulu Ini combinado com o conhecimento e a tecnologia moderna.
Categoria
Sobreviverá
o conceito
do Ulu Ini

Subcategoria
Dificilmente
continuará

Sim

O conceito
Ulu Ini ser
um
conceito
nas
atividades
agrícolas
modernas

Continue a
ser
usado
pelas
comunidades
Integrá-lo na
identidade
do
povo
timorense

Investigação
académica

Ulu Ini como um valor na
agricultura moderna

Unidade de registo
“Atualmente, "Ulu-Ini" é muito raro porque se tem usado máquinas para
as atividades agrícolas. Agora, "Ulu-Ini" é utilizado, no máximo, apenas
na debulha do arroz”, (Eb, U1). “O conceito de "Ulu-Ini" ainda existe,
mas raramente é feito porque a maioria das comunidades se baseia em
pagar a pessoas para fazerem o trabalho”, (Ef, U1).
“O conceito de "Ulu-Ini" ainda é necessário nas atividades agrícolas
modernas, porque certos estágios do processo de produção agrícola ainda
requerem mão de obra”, (Ea, U1). “O conceito de “Ulu-Ini” precisa de ser
mantido, porque é um valor e faz parte da identidade da sociedade”, (Ec,
U1). “Agora ainda ensinamos e transmitimos às crianças este
conhecimento, porque são os nossos descendentes”, (Ed, U1). ““Ulu-Ini”
ainda é relevante para a situação atual e ainda atua como uma cultura da
sociedade rural”, (Ee, U1). “O conceito de "Ulu-Ini" continuará a facilitar
o trabalho da comunidade. "Ulu-Ini" é também uma instituição social que
une membros das famílias e membros da comunidade. Trata-se de um
lugar comum para as pessoas se ajudarem e concluírem atividades”, (Eg,
U1). “Como agricultor, ainda usarei o conceito de "Ulu-Ini" na prática
agrícola”, (Eg, U2). “Se no futuro ainda será considerado como um valor
da sabedoria local, depende da próxima geração”, (Eg, U3).“Eu acho que
o conceito de "Ulu-Ini" ainda é muito relevante no contexto atual, então
ele precisa de ser mantido e desenvolvido, porque une as pessoas em todas
as atividades. As pessoas sentem que participam nas atividades da
comunidade e que a comunidade participa nas suas atividades”, (Ej, U1).
“É importante continuar o que foi realizado, porque é uma tradição de
gerações”, (El, U1).
“O presidente da associação de agricultores já elaborou o conceito de
"Ulu-Ini" para que os agricultores de Lauadare não precisem de encontrar
trabalhadores em Uatamata e os agricultores de Baidobu não precisem de
procurar trabalho noutros lugares. Em cada local de campos de arroz, os
agricultores estão organizados para trabalhar em cooperação mútua”, (Ef,
U1). “Desenvolvido e mantido para não se extinguir”, (Ei, U1).
“Precisa de ser mantido e desenvolvido pelo Governo. O Governo pode
transformar o conceito de "Ulu-Ini" num método oficial de trabalho da
comunidade”, (Ea, U1). “Pode ser reformulado se o Governo desenvolver
e adotar o conceito de "Ulu-Ini" como política e tornar-se um sistema de
trabalho dos agricultores”, (Ee, U1). “Para fortalecer o "Ulu-Ini", o
Governo deve torná-lo um programa para o público”, (Ef, U1). “Como
agricultor, ainda usarei o conceito de "Ulu-Ini" na prática agrícola”, (Eg,
U1). “A nossa esperança como agricultores é que o desenvolvimento do
conceito de "Ulu-Ini" possa acontecer para o tornar um programa de
trabalho para grupos agrícolas. O desejo seguinte é que o governo crie um
mercado para a venda da nossa produção agrícola”, (Eg, U2). “Espero que
o Governo possa explorar o conceito de "Ulu-Ini", de forma a ser
desenvolvido e entendido como uma identidade e uma sabedoria
nacional, porque o conceito não é contrário à modernização e à tecnologia
existente”, (Ej, U1).
“Através da política do governo que visa a sua transformação em
materiais escolares e da investigação, para o descrever como um conceito
ou teoria”, (Ed, U1).“Os académicos podem contribuir realizando
pesquisas para reconhecer e desenvolver o conceito e os valores de “UluIni””, (Ee, U1).
“Sim, porque como identidade e valor presente na sociedade vive há
gerações”, (Ea, U1). “Ainda é valorizado como um valor social muito
benéfico para a comunidade camponesa e é essencial para os agricultores
que não têm capacidade económica para pagar maquinaria e pessoas
envolvidas na sua atividade agrícola”, (Ed, U1). “A prática de “Ulu-Ini”
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ainda é necessária nas atividades da agricultura moderna e um valor social
a ser desenvolvido”, (Ee, U1). “Sim, como sabedoria significa que há um
valor que deve ser mantido”, (Ef, U1). “Se desenvolvido, fornecerá uma
mais-valia para o futuro”, (Eh, U1). “Nós realmente esperamos que o
conceito de "Ulu-Ini" seja usado enquanto identidade da comunidade
agrícola”, (Ei, U1). “Se continuar a existir, sim”, (Ek, U1).
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