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Resumo
Essas
fotografias
registram
momentos
de
preparação e execução ritual da inauguração de
uma Casa Sagrada (Uma Adat) celebrada em Díli,
capital de Timor-Leste, em 2015. A construção se
fez sob a justificativa de estabelecer uma
continuidade com a Uma Adat original da família de
Júlio Alfaro, oficiante do ritual, localizada no
município de Viqueque, 189km distantes de Díli. A
fim de evitar descumprir obrigações lulik (sagradas)
de deferência e honra aos antepassados, a nova
Uma Adat serviria de abrigo às relíquias da família:
objetos que materializam os feitos, memórias e a
história daqueles que desencarnaram, mas que
seguem exercendo agência no mundo dos vivos,
inclusive para demonstrar descontentamento caso
obrigações rituais que lhes sejam devidas não sejam
cumpridas adequadamente. O foco da narrativa se
desloca da fisicalidade da Casa para o manuseio de
outras materialidades, as quais são fundamentais
para a existência e o sentido do ritual: o alimento e
as relíquias. O percurso dos registros acompanha o
preparo do fogo e da comida, a exposição ritual
dos objetos e o momento final de comunhão dos
vivos sob o cuidado garantido pelos espíritos
ancestrais. Ali, cozer os alimentos tradicionais, arroz
vermelho e porco, da maneira como os avós os
preparavam, era um gesto de respeito, tal qual
celebrar os feitos, as conquistas e as memórias
impressas em pedras (que construíram casas
anteriores), armas (utilizadas no passado de
batalhas) e outros itens cuidadosa e valiosamente
guardados. É na comunhão da família, durante a
refeição, que se celebra a qualidade do vínculo que
une vivos e mortos, cumprindo obrigações,
mantendo acesas as tradições e reproduzindo a
unidade familiar.
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Abstract
These photos capture moments of preparation and
ritual performance for the inauguration of a Sacred
House (Uma Adat) celebrated in 2015 in Dili, the
capital of Timor-Leste. The construction was carried
out by Júlio Alfaro, the officiant of the ritual, on the
grounds of establishing continuity with the family's
original Uma Adat in the municipality of Viqueque,
189 km from Dili. In order to avoid breaching lulik
(sacred) obligations of deference and honor to the
ancestors, the new Uma Adat would serve as a
shelter for the family relics: Objects that materialise
the deeds, memories and history of those who
disincarnated, but continue to exercise agency in
the world of the living, including to show their
displeasure when the ritual obligations owed to
them are not properly fulfilled. The focus of the
narrative shifts from the physicality of the House to
the handling of other materialities, which are
fundamental to the existence and meaning of the
ritual: Food and relics. The journey of the records
follows the preparation of the fire and the food, the
ritual exhibition of the objects and the final moment
of communion of the living under the care
guaranteed by ancestral spirits. Cooking traditional
food, red rice and pork as prepared by
grandparents was a gesture of respect, as was the
celebration of deeds, conquests and memories
printed on stones (used to build past houses),
weapons (used in past battles) and other carefully
and treasured items. It is in the communion of the
family, during the meal, that the quality of the bond
that unites the living and the dead is celebrated,
fulfilling obligations, keeping traditions alive and
reproducing the family unit.
Keywords
ritual; sacred; materialities; tradition; East Timor.

SACRALIZANDO MATERIALIDADES | 3

Às 9h da manhã, dona Sica já acendia
o fogo para preparar os alimentos. No
fogão de barro queimava cascas de
coco e atiçava o fogo com um
abano de palha.
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Com o fogo vivo, o alimento seguia
seu preparo ao lado da Casa Sagrada.
O porco, na panela maior, e o arroz na
menor, produziam bastante fumaça
enquanto homens e mulheres se
vestiam para o ritual.
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Pronta para a cerimônia, dona Sica
vestia um tais (tecido de algodão
tingido) enquanto dispunha o arroz
vermelho (hare mean) em uma cesta
de palha. O porco (fahi) já estava
pronto para ser servido em uma bacia.
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No ritual, Júlio Alfaro apresentava uma
espada que pertenceu a Dom Mateus,
régulo de Viqueque no período
colonial português. A espada,
guardada em sua capa de madeira,
representava um legado deixado aos
familiares. Ao fundo os armários
guardavam dezenas de objetos
sagrados pertencentes aos
antepassados: fotografias, espadas,
facas, pedras, joias, tecidos, entre
outros.
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A pedra que fez parte de uma casa de
um parente falecido foi passada das
mãos de Júlio a todos os familiares
presentes, relembrando a conexão
existente entre vivos e mortos e o
respeito pelos esforços do
antepassado.
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Ao lado de Júlio Alfaro, sua esposa e
filhas acompanham de perto a
montagem dos pratos a serem
distribuídos aos parentes. O encontro
de gerações e de fricções entre
tradições e modernidades se registra
pelas lentes de sua filha caçula.
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Aguardando pela partilha dos
alimentos, os familiares estavam
dispostos em um semicírculo,
enquanto todos os pratos eram
montados pelo oficiante Júlio. Após a
partilha e degustação se encerra a
inauguração e a Casa ganha uma nova
vida.
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