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Resumo 
A Consulta Popular de 30 de agosto de 1999 ditou a vitória esmagadora do “sim” à 
independência de Timor-Leste, desencadeando uma onda de violência por parte dos 
indonésios e das milícias que provocou a morte e a deslocação de milhares de pessoas e a 
destruição completa ou parcial das infraestruturas existentes, que determinou a 
administração do território por parte das Nações Unidas até 20 de maio de 2002. Esta 
conjuntura suscitou uma forte mobilização da comunidade internacional e dos parceiros 
de desenvolvimento e, embora os desafios fossem múltiplos e complexos, a educação foi 
encarada como uma área a priorizar. Este texto apresenta os resultados do estudo da 1.ª 
reforma curricular do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, realizado no âmbito da análise de 
políticas públicas, e teve como suporte o modelo sequencial, o modelo metáfora dos 
fluxos múltiplos, a teoria das elites e o quadro teórico das coligações de causa ou de 
interesse. Ao longo da investigação e em cada uma das etapas do ciclo político foram 
identificados (i) os parceiros de desenvolvimento envolvidos, (ii) a natureza e a dimensão 
da sua intervenção; (iv) os instrumentos e os recursos por estes utilizados; e (iv) o 
impacto da sua atuação. Do ponto de vista metodológico, o estudo documental constituiu 
o instrumento principal, tendo a observação sido complementada com as perceções dos 
decisores políticos que tiveram um papel proeminente nesta reforma, recolhidas com a 
realização de entrevistas não estruturadas. Os resultados alcançados apontam para uma 
forte presença de atores da cooperação internacional nas etapas de agendamento, 
formulação, implementação e avaliação da medida e por tentativas de ingerência na 
política nacional por parte de alguns parceiros no que respeita à escolha da língua 
portuguesa como língua oficial e língua de instrução, o que protelou o início da reforma 
curricular. 

Palavras-Chave: Timor-Leste, Ação Da Cooperação Internacional, Análise De Políticas 
Públicas, Reforma Curricular. 

1. Antecedentes: desafios educacionais, reforma curricular e política linguística 

Tomando como referência o trabalho de Knoepfel, Larrue, Hill e Varone (2011), o 
entendimento de como um problema carece da intervenção do poder público passa pela 
identificação do grau de importância que lhe é conferido e dos fatores que motivam esse 
interesse. Como tal, a análise de uma medida requer a resposta a três questõeschave: (i) 
Como surge a atenção pública ao problema? (ii) Qual o contexto económico e político 
do país? e (iii) Que fatores determinam essa atenção? 

 Esta comunicação apresenta parte dos resultados da tese de doutoramento da autora: Albino, S. (2020), 11

Políticas educativas, cooperação e desenvolvimento em Timor-Leste (2002-2015). Tese de doutoramento 
não publicada. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), 
Lisboa, Portugal. 
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No rescaldo do referendo, verificou-se o colapso do sistema educativo. A comunidade 
internacional procurou avaliar a dimensão dos estragos e estabelecer prioridades, de 
modo a proporcionar uma Ajuda coordenada e eficaz. 

Segundo o Report of the joint assessment mission, para o ensino primário, a urgência 
recaía na reabertura das escolas. As intervenções externas deveriam incidir na 
reconstrução das infraestruturas, no recrutamento e formação de professores e na 
distribuição de materiais para o ensino-aprendizagem (World Bank, [WB], 1999). 
Recomenda-se também que se continue a utilizar o currículo indonésio, ainda que com 
adaptações à cultura e à história locais e com a introdução de conteúdos em tétum e em 
português. 

Em 2002, após dois anos de governação da United Nations Transitional for East Timor 
(UNTAET), o Relatório do Desenvolvimento Humano de Timor-Leste, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), destaca o facto de mais de metade da 
população continuar analfabeta, os desafios de gerir o multilinguismo e o facto de um 
número considerável de docentes ter apenas o 4.º ano de escolaridade. No documento, 
lê-se, ainda, que “no ano letivo 2000/2001, o número de crianças matriculadas nas 707 
escolas primárias de TimorLeste era de 185.180”, e que a taxa líquida de matrícula, em 
2001, era de 76% (PNUD, 2002, p.50). 

Para além disso, verifica-se que embora a elaboração de currículos tenha, desde logo, 
sido considerada indispensável, a medida acaba por ser relegada para um momento 
posterior. Tal não decorre apenas da perceção de se priorizarem outras intervenções, 
mas do ceticismo de alguns parceiros de desenvolvimento relativamente à posição dos 
Governos Transitórios quanto à escolha das línguas oficiais, mormente da língua de 
instrução. 

Em Timor-Leste country program evaluation, 2000-2010, respeitante aos projetos do 
Banco Mundial (BM), por exemplo, lê-se: “it was known as early as 1999 that 
Portuguese would be the language of instruction in schools if the major political 
formation Conselho Nacional de Reconstrução do Timor, CNRT, came to power (which 
it did in 2002)” (Independent Evaluation Group, [IGE], 2011, p. 36). 

O Report of the joint assessment mission, de 1999, por sua vez, destaca que 
the mission notes the policy position of CNRT to adopt Portuguese as an official 
language, with Tetum as a national language. Language policy is a sensitive issue: not 
only the choice of language(s) but the speed and method of introduction of a new policy 
can cause fears of exclusion if not carefully managed. (WB, 1999, p.13) 

Além disso, foi recomendado que, antes de ser tomada uma posição definitiva, “that a 
process of consultation with key stakeholders be held over the coming months, the 
discuss transitional language policy and migration path” (WB, 1999, p.13). 

Em referência aos currículos, o Relatório do Desenvolvimento Humano de TimorLeste 
sublinha que, entre 2000 e 2002, foram “poucos os esforços no sentido da melhoria dos 
currículos escolares – o que se deveu em parte à incerteza do período de transição” 
(PNUD, 2002, p.57). 

Infere-se, assim, uma correlação entre os atrasos do desenvolvimento curricular e a 
incerteza do período de transição. Conquanto não se explicite a que se refere esta 
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incerteza, observa-se que as questões intrínsecas à seleção da língua de instrução se 
encontravam a ela subjacentes, pois a afirmação surge após a recomendação: 

“Timor-Leste deverá voltar a analisar a importância de o ensino ser ministrado na língua 
materna – seja ela o tétum ou qualquer uma das línguas principais. A experiência de 
outros países que se depararam com problemas semelhantes sugere que as crianças 
aprendem com mais rapidez se começarem por dominar a sua língua materna para, em 
seguida, aprenderem uma das línguas nacionais – neste caso, o português ou o tétum – 
como segunda língua. (PNUD, 2002, p.55) 

Regista-se, no entanto, que os Governos Transitórios mantiveram firmemente a sua 
posição. Essa orientação consolida-se com a produção de um currículo, designado de 
currículo transitório, elaborado por docentes timorenses e decorrente de uma iniciativa 
timorense e com a decisão de se introduzir o português como língua de instrução no ano 
letivo de 2000/2001, nos dois primeiros anos do ensino primário (Ministério da 
Educação, Cultura, Juventude e Desporto da República Democrática de Timor-Leste, 
[MECJDRDTL], 2004a, p.2). 

Já nos restantes anos e níveis, verifica-se uma inserção gradual, começando a ser 
ensinada como língua segunda. A medida contou com o apoio de Portugal, que, a pedido 
dos timorenses, financiou a colocação de 141 docentes portugueses nas escolas, aos 
quais competiu lecionar no ensino secundário e desenvolver as competências 
linguísticas dos professores (PNUD, 2002). 

Conclui-se, deste modo, que a atenção pública ao ensino primário despontou com a 
reedificação do sistema e adquiriu maior dimensão com os números do analfabetismo, 
com as taxas líquidas de matrícula e com o acordo mundial assumido em Dacar, em 
setembro de 2000, que preconizou o compromisso de garantir que todas as crianças 
pudessem terminar o ensino primário até 2015. Contudo, a dependência externa fez com 
que a tomada de decisão fosse essencialmente assumida pela comunidade internacional 
e não pelos Governos Transitórios, por estes não disporem de legitimidade política. 
Constata-se, igualmente, que o fator linguístico e as divergências de opinião 
condicionaram a ação política e o início do desenvolvimento do primeiro currículo. O 
Ministro da Educação, Armindo Maia (E1), recorda a pressão externa, em particular do 
Fundo das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF): 

A UNICEF apoiava mais o ensino básico, o ensino primário na altura. Apoiava a 
formação de professores, mas também a questão curricular, embora tivesse havido 
alguns desentendimentos por causa da língua materna. A UNICEF, já na altura, aliás 
mesmo antes de eu assumir a pasta do Ministério da Educação, ainda com o Padre 
Filomeno, fazia abordagens para a introdução da língua materna. O Padre Filomeno 
resistiu... Quando eu assumi [a pasta], isso também aconteceu... Eu... Bom... Eles 
vinham com a teoria de que era através da língua materna que os alunos podiam 
aprender facilmente... Quer as línguas quer as outras disciplinas curriculares. Eu disse 
que... Bom, eu não discuti sobre esta questão... Eu apenas lhes perguntei se eles estavam 
dispostos a assumir as responsabilidades financeiras, quer a formação de professores 
quer o material didático... Aí, eles recuaram... E pronto, nós avançamos com a nossa 
política de phase-in/phase-out. 

A independência, a 20 de maio de 2002, possibilitou que o problema, assumido como 
um “problema político, passível de ser resolvido com a intervenção dos poderes 
públicos” (Rodrigues, 2014, p.19), conquistasse um lugar de destaque na agenda 
política por parte do I Governo Constitucional. Para o efeito, contribuíram a 
oficialização do português, consignada no artigo 13.º da Constituição, o Programa do I 
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Governo Constitucional e a adesão de TimorLeste ao sistema das Nações Unidas (NU) e 
ao compromisso da prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). 

2. Análise da medida 

2.1 Agendamento da medida: premência do desenvolvimento do primeiro currículo 

O reconhecimento de um problema como algo que requer atenção política exige o 
estudo dos fatores exógenos e internacionais, mas, igualmente, do contexto da decisão 
do agendamento e do seu grau de urgência e complexidade. 

O período imediatamente a seguir à independência caracterizou-se por um forte 
dinamismo do Governo na definição de iniciativas nos diversos setores, nomeadamente 
na esfera educativa. 

O Programa do I Governo precisa a afetação de 35% do orçamento à educação e à saúde 
para 20022003, registando-se a promessa de 

mais de US$ 11 milhões, em quatro anos, em financiamento adicional para a expansão 
do acesso à instrução básica, atacando o problema da alfabetização de adultos, a 
educação profissional e a melhoria geral da qualidade do ensino. Mais ainda, é quase 
garantido que a instrução primária irá receber mais de 50% dos fundos do Orçamento. 
(Parlamento Nacional da República Democrática de TimorLeste, [PNRDTL], 2002, 
p.12) 

Já o documento East Timor National Development Plan, que norteou as intervenções 
empreendidas em todas as áreas pelo I Governo, determina linhas de ação concretas, 
elenca objetivos precisos e estabelece estratégias específicas (RDTL, 2002, 
pp.156-157). 

Confirma-se que, no que toca à questão curricular, estes documentos enfatizam a 
importância da criação de currículos, programas e materiais didáticos de qualidade (i) 
adequados ao contexto e ao público; (ii) inovadores do ponto de vista das abordagens 
metodológicas; e (iii) suscetíveis de desenvolverem o tétum e propiciarem a 
reintrodução do português. 

De realçar que, no que concerne às línguas, o documento frisa que ao se “facilitar uma 
transição para as novas línguas oficiais que são o português e o tétum de um modo 
ordenado e com custos razoáveis (...)” se está a contribuir para a “redução da pobreza e 
a promoção de um crescimento económico rápido e integrado, equitativo e sustentável 
que melhore o bem-estar de todo o Povo timorense (...)” (PN-RDTL, 2002, p.3). 

O ex-Ministro da Educação e Cultura e atual Ministro, Armindo Maia (E1), e a 
exViceMinistra da Educação para o Ensino Primário e Secundário e Ex-Ministra da 
Educação e da Cultura, Rosária Corte-Real (E2), apontam o que levou o Governo a 
privilegiar os 1.º e 2.º ciclos em detrimento dos outros: 

O princípio foi a universalidade da educação... a educação como direito... A 
Constituição diz claramente que é um direito das crianças... E, obviamente que, com um 
nível extremamente elevado de analfabetismo, nós tínhamos de apostar primeiro nisso. 
Não que ignorássemos os ciclos mais avançados, mas porque havia prioridades, não é? 
(E1) 
Na altura, a maioria dos timorenses... posso dizer, a maioria ou metade dos timorenses, 
já não me lembro dos dados, era analfabeta. Não sabia ler nem escrever. Então, isso era 
um problema... (E2) 
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Procurando uma ancoragem analítica, considera-se oportuna a mobilização do modelo 
metáfora dos fluxos múltiplos. Para Kingdon (2014), uma decisão governamental desta 
índole requer o entendimento (i) do que leva os decisores a conferirem atenção a um 
tema em detrimento de outros; (ii) de como e porque é que se assiste a alterações ao 
nível das agendas políticas; e (iii) de como é realizada a seleção das soluções políticas 
para os problemas identificados. Entende-se que, em 2002, persistia uma multitude de 
problemáticas no campo educativo. Embora todas elas fossem objeto de atenção 
pública, foi necessário fazer opções e não perder de vista os compromissos assumidos. 
A reforma curricular do ensino primário era, portanto, tida como impreterível e a 
dimensão do seu impacto foi reconhecida pelo conjunto dos atores. 

A confluência dos três fluxos propostos por Kingdon (2014), a saber (i) o problema da 
ausência de um currículo primário e o protagonismo conquistado no debate político 
devido às elevadas taxas de analfabetismo, ao compromisso do Governo em atingir o 
ODM2 até 2015 e à divulgação de dados e de relatórios pelas organizações 
internacionais (o fluxo dos problemas); (ii) o financiamento externo (o fluxo das 
políticas); e (iii) a tomada de posse do I Governo Constitucional (o fluxo da política); 
propiciaram, assim, a abertura da janela de oportunidade (a policy window), ou seja, o 
agendamento da reforma curricular. 

2.2 Formulação da política educativa: necessidade de consensos em matéria de 
educação e desenho da medida 

Em larga medida, o Programa do I Governo e o Plano Nacional de Desenvolvimento 
instituíram a garantia da expansão do acesso à instrução primária. Para o efeito, 
reservaram 50% das verbas do orçamento aos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico (EB). 
Ora, conquanto a premência da reforma fosse do conhecimento de todos os atores, a esta 
continuava subjacente a pressão externa relativamente às opções linguísticas dos líderes 
timorenses. Em Timor-Leste: Education the way forward, de 2003, por exemplo, 
observase que o BM aponta a escolha do português como um possível constrangimento 
na promoção de um ensino e de uma educação de qualidade e defende que os decisores 
deveriam rever a sua posição. (WB, 2003, pp.11-17). 

A instituição de entendimentos em torno da política nacional respeitante ao idioma de 
instrução foi deveras complexa e a persistência do questionamento externo sobre 
decisões internas foi uma realidade, o que protelou o início do solucionamento do 
problema. Recorrendo à teoria das elites, infere-se, no entanto, que a power elite 
timorense, composta por personalidades que desempenharam um papel decisivo na luta 
pela independência e que utilizaram o português como instrumento de luta e de 
afirmação identitária, mantiveram uma posição perentória neste âmbito. Relembre-se 
que, segundo o modelo sequencial, a etapa da formulação é um momento crítico do 
processo político, pois envolve diferentes atores e interesses económicos, sociais e 
políticos nem sempre consensuais. Transpondo esta premissa para a medida em análise 
percebe-se que apesar de os decisores considerarem a reforma prioritária, a sua 
delineação dependia do financiamento dos parceiros internacionais e da contratação de 
especialistas externos. 

A estes aspetos acresciam, entre outros, a inexistência de um quadro legal e normativo 
no setor da educação, a falta de docentes qualificados e as elevadas taxas de crianças 
fora do sistema. 
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Focando-se na urgência da resolução da problemática e no cumprimento do ODM 2, a 
UNICEF, em 2003, em estreita relação com o MECJD e com financiamento da Agência 
Sueca de Desenvolvimento Internacional, decide, finalmente, avançar com um vasto 
programa de apoio e a reforma pôde principiar. 

Em 2004, a UNICEF solicitou a uma equipa de especialistas portugueses a elaboração 
dos currículos e conteúdos programáticos para o ensino primário, bem como a sua 
implementação. O currículo do 1.º ano ficou concluído em 2005 e começou a ser 
aplicado nas escolas em setembro. Já o do 2.º ano, foi introduzido em dezembro de 
2006. 

Procurando uma ancoragem analítica, recorre-se ao modelo advocacy coalition 
framework, o qual defende que os diferentes intervenientes no processo político 
procuram coligações com atores que partilhem ideias, para agirem de modo concertado 
e obterem o apoio necessário à viabilização dos objetivos delineados. Neste caso pode 
considerar-se que a aliança entre os decisores timorenses e a UNICEF e demais 
parceiros bilaterais formaram aquilo que Sabatier e Smith (1980), citado por Araújo e 
Rodrigues (2017), denominam de subsistema político, o que garantiu a concretização da 
tomada de decisão. 

A literatura alude que as opções referentes aos problemas políticos se materializam, na 
maior parte dos casos, em normativos. Contudo, no contexto peculiar de Timor-Leste, 
estes consubstanciaram-se em dois documentoschave, o Plano do currículo nacional 
para a educação primária (MECJDRDTL, 2004a) e o Primary curriculum 
implementation plan – Timor-Leste 20042009. Supporting the implementation of new 
curriculum from grade 1 to grade 6 (MECJD-RDTL, 2004b). 

De acordo com o Plano do currículo nacional para a educação primária (MECJDRDTL, 
2004a), a reforma procurou responder a necessidades específicas, em particular “de 
promoção da cultura, de valores, de atitudes, de conhecimentos e de um conjunto de 
competências adequados à sociedade de TimorLeste e às exigências colocadas pela 
competição internacional” (p.2). Segundo o mesmo, os valores subjacentes ao currículo 
decorreram da Constituição e eram encarados como fundamentais para a nação. Já os 
princípios curriculares ter-se-ão firmado nos valores sociais, educacionais e culturais do 
país (MECJD-RDTL, 2004a, pp.89). 

Olhando para o Primary curriculum implementation plan – Timor-Leste 20042009. 
Supporting the implementation of new curriculum from grade 1 to grade 6 
(MECJDRDTL, 2004b), percebe-se a dimensão da pertinência conferida à medida no 
que respeita ao apoio à prossecução dos desígnios do Governo, a saber, assegurar “a 
quality basic education for all its children. It is based on the need for a school 
curriculum that is to be based on the knowledge, skills and attitudes relevant to the 
future lives of the majority of children in Timor-Leste” (RDTL, 2004b, p.12). 

2.3 Implementação do novo currículo: atividades, recursos e atores 

A literatura em análise de políticas públicas destaca que a delineação de uma ação 
sustentada em objetivos, atividades e metas específicos não garante a sua concretização. 
Logo, o estudo da etapa de implementação é crucial para entender “a relação entre uma 
decisão e os resultados obtidos com essa decisão” (Rodrigues, 2014, p.26). 
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O Plano do currículo nacional para a educação primária (MECJD-RDTL, 2004a) é 
apresentado como “o documento mais importante da reforma do currículo”, como um 
texto no qual se “inscrevem os valores educacionais para todos os alunos, do ensino 
primário de Timor-Leste” e como “um guia para compreender e implementar o currículo 
nacional para todos os que trabalham em educação” (p.1). 

A efetivação do novo currículo teve como suporte o Primary curriculum implementation 
plan – Timor-Leste 2004-2009. Supporting the implementation of new curriculum from 
grade 1 to grade 6 (MECJD-RDTL, 2004b), com o propósito de descrever “strategies 
and procedures for increasing the efficiency and effectiveness of curriculum 
development by the Curriculum Division of MECYS” (p.11). Para isso, (i) propõe um 
modelo sustentável para o desenvolvimento do currículo; (ii) especifica os papéis e as 
responsabilidades dos intervenientes a nível nacional, local e dos próprios 
estabelecimentos de ensino; (iii) sugere um cronograma para a criação dos documentos 
e materiais de apoio curricular; e (iv) define um calendário faseado para a entrada destes 
últimos nas escolas (MECJDRDTL, 2004b). 

Note-se que embora a sua introdução surja logo para o 1.º e 2.º anos em 2005-2006, o 
que se pretendia era que este abarcasse todas as turmas do 1.º ano de escolaridade e 
apenas algumas do 2.º ano. O mesmo deveria ocorrer em 2006-2007, com a sua 
aplicação nos dois primeiros níveis no conjunto dos estabelecimentos e apenas em 
algumas turmas do 3.º ano. Este faseamento deveria seguir a mesma lógica nos anos 
subsequentes. 

Com relação aos atores envolvidos, o documento (i) estabelece que o MECJD fica 
responsável pelos conteúdos curriculares, pelos padrões curriculares e dos exames, pela 
determinação da idade de entrada no 1.º ciclo, do número de horas de instrução e do 
número de dias de ensino para cada ano e pela decisão relativa às línguas de instrução; e 
(ii) aponta as competências do Conselho Nacional do Currículo, da Divisão do 
Currículo, da Divisão de Exames, dos Comitês Consultivos, dos Centros de Formação 
Contínua de Professores, dos diretores distritais, dos vicediretores, dos inspetores, dos 
formadores e dos professores (MECJD-RDTL, 2004b). 

Com as eleições de 2006 tomou posse o II Governo. A leitura do programa governativo 
indica as circunstâncias de crise política que lhe deram origem e ressalta a intenção de 
se prosseguirem os objetivos programáticos e a ação da legislatura anterior. No que toca 
à educação, é fixada como prioritária a continuidade da melhoria das condições de 
ensino nas escolas (PN-RDTL, 2006). Já no Programa do III Governo Constitucional, 
um Governo “com um período de vida bastante curto” (Decreto-Lei n.º 4/2007, p.1779), 
observa-se o prosseguimento das políticas. 

O Relatório da primeira revisão anual conjunta para o setor da educação do Ministério 
da Educação e da Cultura, decorrente do encontro liderado pela Direção de Planeamento 
e Desenvolvimento do Ministério, em outubro de 2006, sublinha que “desde o endosso 
do Plano estratégico para a conclusão universal do ensino primário por parte dos 
parceiros de desenvolvimento em 2005, o MEC e os intervenientes na educação 
começaram a trabalhar rumo a uma estratégia única para o ensino primário” 
(MECRDTL, 2006, p.5). Relativamente ao currículo, a então Vice-Ministra da 
Educação e da Cultura para a Educação Primária e Secundária reafirmou que este 
constituía “o coração do ensino” e que estudava a possibilidade de acelerar a 

Page  of 217 790



implementação do ensino primário” (MEC-RDTL, 2006). Tal viria a materializar-se 
com a publicação do Despacho Ministerial n.º 1/2007/MEC, de 13 de março. 

Quanto ao relatório da UNICEF, respeitante às iniciativas empreendidas na RDTL entre 
2003 e 2010, frisa que a agência se esforçou por apoiar a produção de um currículo 
alinhado com o ambicionado pelo Governo. 

Retomando a questão da política linguística, verifica-se que mesmo se a implementação 
do novo currículo teve o suporte desta agência especializada das NU e de diversos 
parceiros internacionais, parte das organizações multilaterais e bilaterais e algumas 
ONG continuaram a mencionar a escolha da língua portuguesa como um entrave ao 
aumento da qualidade do ensino. Num documento do BM de 2006, por exemplo, lê-se: 
“Embora o acesso à educação tenha melhorado de modo gradual, a qualidade é baixa; os 
desafios são intensificados pelas dificuldades na implementação efetiva da política 
sobre idiomas de ensino” (BM, 2006, p.13). 

O relatório do BM, concernente aos projetos administrados entre 2000 e 2010, aponta 
negativamente o facto de terem sido financiados materiais didáticos para os professores 
e para os alunos, referindo que “unfortunately, while the complex language situation 
was known to Bank staff, its implications for effective teaching were not given adequate 
attention by, for example, introducing textbooks in tetum concurrently, as the USAID 
did” (IEG, 2011, p.35). 

A UNICEF, por sua vez, acabou por se envolver no debate, com a organização de uma 
conferência internacional sobre educação bilingue, juntamente com a UNESCO, a 
CARE Internacional e o MEC, em abril de 2008. 

É forçoso constatar que, a despeito de o processo de implementação ter começado num 
momento de forte instabilidade política e de as opções tomadas pelos sucessivos 
Governos terem conhecido relutância por parte dos parceiros internacionais, o novo 
currículo, os materiais didáticos chegaram a todas escolas e docentes do país. Foram 
dinamizadas formações, muitas das quais pela CP, e a língua portuguesa foi, 
paulatinamente, entrando nos estabelecimentos de ensino e nas salas de aula. 

Porém, na sequência das eleições de 2007, assiste-se a uma mudança de ciclo político 
com um Governo de aliança de maioria parlamentar e à recuperação da confiança da 
população nas instituições do Estado, permitindo a definição de políticas públicas 
indispensáveis no conjunto dos setores. Assumida como um domínio-chave na redução 
da pobreza e das desigualdades sociais, no programa do Governo, lê-se que este “elege a 
educação como um investimento no futuro do país e por isso irá destacar áreas 
prioritárias de intervenção, através da criação de um plano de ação orientado para a 
reforma do sistema de ensino” (Presidência do Conselho de Ministros da RDTL, [PCM-
RDTL], 2007, p.8). Para além disso, é instituído o compromisso de, até 2020, se 
proporcionar que todas as crianças tenham tido acesso à escolarização e tenham, pelo 
menos, terminado o ensino primário. O documento alude, igualmente, ao contributo da 
Ajuda externa: 

Com o imprescindível apoio da ajuda externa, nomeadamente da Ajuda Portuguesa ao 
Desenvolvimento, esforços notórios foram empreendidos na educação em português 
que, a par do tétum, constitui uma das duas línguas oficiais do país. (...)A ajuda 
multilateral de outros parceiros, contribuiu, também, para evoluções significativas 
durante esses anos, traduzidas na elevação global do nível de escolaridade da população 
timorense. (PCM-RDTL, 2007, p.39) 
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Na sequência do determinado, foi elaborado um documento de planeamento estratégico 
para a esfera educativa, para um período de 5 anos, Política Nacional de Educação 
2007-2012. Construir a nossa nação através de uma educação de qualidade. Neste, no 
que toca ao EB, é reiterado que “constitui a principal prioridade do sistema educativo 
timorense (...)” e é apresentada a intenção de se estender a escolaridade obrigatória até 
ao 9.º ano. Quanto ao currículo, o documento frisa a pertinência de se prosseguir a sua 
implementação e reforça a urgência em acelerar a reintrodução das línguas oficiais nas 
escolas e em melhorar a gestão da Ajuda externa (ME-RDTL, 2007, p.14). 

Ainda durante esta legislatura, destaca-se a promulgação da Lei de Bases da Educação, 
em 2008 e do Estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores do 
ensino básico e secundário. 

2.4 Avaliação do novo currículo nacional: da reformulação ao reagendamento 

Na etapa de avaliação importa olhar para os efeitos diretos e indiretos da reforma 
curricular, perceber se a solução adotada respondeu ao problema que esteve na sua 
origem e determinar o seu impacto sobre a situação dos destinatários. 

O Plano Estratégico Nacional da Educação 2011-2030, elaborado e editado pelo 
Ministério da Educação em 2011, constituiu a “primeira análise sistemática do 
progresso feito com relação à construção do sistema educativo nacional” (ME-RDTL, 
2011b, p.1). 

A secção relativa ao 1.º e 2.º ciclos do EB destaca os progressos alcançados ao nível das 
infraestruturas, da contratação de recursos humanos e da taxa de matrícula (93% em 
2010). Não obstante, sublinha a existência de “muito espaço para melhorias” (ME-
RDTL, 2011b, p.33): (i) o número de crianças em idade regular matriculadas no 1.º ano 
de escolaridade não ultrapassava, em 2011, os 79%; (ii) a frequência era irregular; e (iii) 
as taxas de reprovação e de abandono escolar eram elevadas. Para cada um destes 
problemas são enunciados os fatores a eles inerentes. 

Quanto ao primeiro, “a distância casa-escola, a desvalorização da escola e consequente 
falta de consciência dos pais sobre a importância da matrícula dos alunos na idade 
regular, além de práticas desadequadas de inscrição que atrasam a matrícula na idade 
correta” (ME-RDTL, 2011b, p.34) são apontadas como causas possíveis. Quanto às 
razões subjacentes à fraca assiduidade, são referidas a 

distância casa-escola, transportes não fiáveis, fatores climáticos como chuvas fortes, 
obrigação de trabalhar para a família, doenças, despesas relacionadas com a escola, 
absentismo dos professores, acesso a água e saneamento nas escolas, salas de aula 
sobrelotadas, violência escolar, a qualidade do ensino e práticas de gestão escolar 
relativas à monitorização e promoção da frequência escolar. (p.35) 

Relativamente às elevadas taxas de reprovação, é considerado que estas podem decorrer 
da qualidade da educação que recebem e na qual se incluem “a língua de instrução, a 
sobrelotação das salas de aula, o conhecimento das matérias por parte dos professores, 
os fracos métodos de ensino, a colocação de professores menos qualificados nos anos de 
escolaridade iniciais, recursos de sala de aula inadequados e a pouca assiduidade dos 
professores” (ME-RDTL, 2011b, p.37). Esta análise fortaleceu a urgência de uma 
intervenção coerente, nomeadamente no currículo. A este respeito, lê-se que foram 
identificados diversos desafios, os quais “incluem a introdução do uso das línguas 
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oficiais, tendo-se tornado claro que os professores precisavam de mais formação para 
implementar integralmente o currículo”. (ME-RDTL, 2011b, p.39). 

Tendo presente o descrito, compreende-se que o Plano Estratégico Nacional da 
Educação 2011-2030 proponha uma reformulação da medida de política, sugerindo 
“uma revisão significativa do currículo, para promover um processo de ensino-
aprendizagem melhorado” (ME-RDTL, 2011b, p.40). Assim, determinou-se que, até 
2015, fossem concretizadas cinco atividades: (i) a revisão da estrutura do currículo do 
1.º e 2.º ciclos em uso; (ii) a pilotagem dos novos currículos nas escolas e identificação 
das alterações ao projeto inicial; (iii) a planificação e produção de materiais; (iv) a 
impressão da edição final e distribuição por todos os estabelecimentos de ensino dos 
novos materiais; e (v) a realização de cursos de formação contínua especializada 
destinados aos docentes (MERDTL, 2011b, p.94). 

Retém-se, por último, que se assume como fundamental a existência de um maior 
alinhamento das ações da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) com 
os programas prioritários, “não sendo possível continuar a haver intervenções que não 
estejam em consonância com o mesmo” (MERDTL, 2011b, p.193). 

Ainda em 2011, destaca-se a publicação de dois documentos: Política de ensino 
multilingue baseada nas línguas maternas para Timor-Leste e Plano Estratégico de 
Desenvolvimento 2011-2030. 

O primeiro, datado de fevereiro de 2011, resulta de um estudo da Comissão Nacional de 
Educação de Timor-Leste efetuado na sequência da Conferência Internacional sobre 
educação bilingue Ajudar as crianças a aprender, da qual emanaram pareceres no 
sentido de se privilegiar um ensino multilingue. O documento defende que a opção pelo 
ensino em língua materna nos níveis iniciais propicia: (i) o aumento das taxas de 
matrícula; (ii) a diminuição do abandono escolar; (iii) o reforço da participação dos pais 
e da comunidade na educação; (iv) o desenvolvimento da proficiência nas línguas 
oficiais; e (v) a melhoria dos resultados dos alunos (Comissão Nacional de Educação de 
TimorLeste, [CNE], 2011). 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, por sua vez, apresenta o setor da 
educação e formação como a chave da melhoria das oportunidades do povo “para o 
ajudar a concretizar todo o seu potencial” e como fundamental “para o crescimento e 
desenvolvimento económico de Timor-Leste” (RDTL, 2011a, p.18). Partindo desta 
premissa, é enunciada a remoção das barreiras no acesso e sublinhada a necessidade de 
incrementar a equidade e a qualidade da educação. No que respeita à política linguística 
verifica-se uma abertura oficial ao multilinguismo, pois prevêse 

um novo currículo educacional, com base nos melhores programas de desenvolvimento 
de crianças. Com vista a melhorar o acesso à educação e criar bases sólidas em termos 
de literacia e numeracia em português e tétum, os idiomas locais serão usados como 
idiomas de ensino e aprendizagem, no primeiro ciclo do ensino básico, proporcionando 
uma transição suave para a aquisição das línguas oficiais de Timor-Leste, de acordo 
com as recomendações da ‘Política de ensino multilingue baseada nas línguas maternas 
para Timor-Leste’. (RDTL, 2011a, pp.2021) 

O documento prescreve, igualmente, um conjunto de reformas para o EB, de entre as 
quais ressaltam as que visam (i) a melhoria da formação de professores e da gestão dos 
recursos humanos; e (ii) o desenvolvimento e implementação de “um currículo moderno 
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e relevante, disponibilizando materiais de ensino e aprendizagem de qualidade para 
todos os professores e alunos” (p.23). 

Com as eleições legislativas de 7 de julho de 2012, assiste-se a uma mudança 
governativa. A aposta na educação e num desenvolvimento humano sustentável são 
centrais no programa do novo Governo, o qual tem como suporte estruturante o Plano 
de Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, com o compromisso da concretização de 
políticas que garantam: 

- A matrícula de todas as crianças no 1.º ano do ensino básico, segundo a idade 
adequada. 
- A redução do abandono escolar (…). 
- Introdução das recomendações da “Política de Ensino Multilingue baseada nas 
Línguas Maternas de Timor-Leste” (…). 
- O desenvolvimento e implementação de um currículo escolar moderno e 
pedagogicamente adequado. 
- A provisão de materiais de ensino e aprendizagem com qualidade a todos os 
professores e alunos. 
(PCM-RDTL, 2012, p.15) 

Conclui-se, portanto, que as alterações realizadas durante o IV Governo Constitucional 
não foram suficientes e que a medida de política entrar novamente na agenda. A este 
reagendamento está subjacente a mudança governativa, mas também a influência de 
grupos de interesse nacionais e internacionais, que se uniram em prol da escolarização 
inicial em língua materna e de uma aprendizagem gradual das línguas oficiais. 

3. Ação da cooperação internacional para o desenvolvimento 

O acesso à arena política por parte dos atores envolvidos na medida ocorreu antes do 
problema integrar a agenda política e procedeu das características sui generis do 
contexto. 

Na linha do exposto, depreende-se o papel preponderante assumido pela UNICEF, sem 
a qual a reforma curricular não teria sucedido. Verificase, por outro lado, que a 
Cooperação Portuguesa (CP) emergiu como parceiro privilegiado da RDTL. Por último, 
confirma-se a presença da CID em todas as etapas do processo político. 

Às condições de atuação da CID estiveram subjacentes: (i) a dinâmica interna das 
organizações multilaterais (UNICEF); (ii) o grau de legitimidade dos atores (CP); (iii) a 
habilidade da UNICEF em estabelecer acordos com a Agência Sueca de 
Desenvolvimento Internacional (financiamento), com a CP e com consultores externos 
(assistência técnica); e (iv) a capacidade da UNICEF e da CP em operarem num 
contexto de instabilidade política e numa esfera desprovida de quadros qualificados e de 
legislação. 

Com relação aos meios dos atores, observase que o reconhecimento e a 
representatividade no cenário internacional da UNICEF, assim como o poder económico 
e os recursos humanos de que dispõe foram decisivos no papel assumido. 

Dando atenção à questão da influência, sem, no entanto, se aferir o seu grau, 
compreendese que ao competir à agência das NU liderar o processo e à Universidade 
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Católica desenvolver os documentos estruturantes e orientadores do novo currículo essa 
influência era inevitável. 

Importa salientar que, a despeito de a análise indiciar influência externa no conteúdo 
dos debates sobre a reforma e no próprio projeto, os quatro primeiros Governos não 
cederam às pressões dos parceiros de desenvolvimento no que concerne à língua de 
instrução. 

As perceções recolhidas junto dos decisores políticos quanto à ação da CID vêm não só 
confirmar as ilações explicitadas como também complementá-las. Assim, relativamente 
às intervenções externas, Armindo Maia considera que “Houve um esforço [da CID] 
para se acertarem com as políticas, mas nem sempre” (E1). 

No quadro da definição conjunta das intervenções da CID, Rosária Corte-Real, 
relembrou uma proposta feita junto do BM e o trabalho realizado: 

Ainda me lembro, antes de eu sair, eu fiz uma proposta e pensava que não nos [iam 
querer] ajudar... Uma proposta para fazer o levantamento [dos] analfabetos em idade 
escolar.... Analfabetos e drop out, aqueles que saíram, porque não queriam continuar ou 
porque não [tinham] capacidade... E eles... E pode ver isso na educação, eles têm dados 
disso, eles ajudaram-nos... O Banco Mundial ajudou-nos... E nós conseguimos ter 
dados. (E2) 

Já o ex-Ministro João Câncio Freitas (E3) destacou que 
O Plano Estratégico Nacional da Educação e o quadro legal em vigor foram as 
ferramentas fundamentais para o diálogo construtivo entre os parceiros doadores e o 
Ministério da Educação e constituíram as condições de base para que se pudessem 
concretizar mais e melhores projetos, nos termos das solicitações emanadas das 
entidades timorenses. (E3) 

No âmbito do cumprimento dos compromissos assumidos, o mesmo sublinhou “o 
inestimável contributo de todos os parceiros internacionais” e a sua “incansável 
colaboração” (E3). 

De mencionar, por último, que enquanto Armindo Maia e Rosária CorteReal 
enfatizaram a forte dependência externa e as limitações dos protagonistas timorenses em 
termos de tomada de decisão 

O Governo sozinho como [podia] fazer? Não tínhamos dinheiro... (E3) 
Nós, na altura, não tínhamos muita força para contrariar, para colocar um certo 
balanço... Mas, pronto... Se formos comparar com outros períodos, em que o Orçamento 
era praticamente todo nosso, nós tínhamos mais força... (E1) 
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