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Prefácio
A ciência e a matemática estão à nossa volta. Estão em nossas casas. Basta perguntares à tua mãe
ou ao teu irmão mais velho sobre o que acontece à água da panela quando se cozinha o arroz. Estão
nos nossos quintais. Basta olhares para o que acontece quando plantas um tomate ou qualquer
outra semente no solo. Elas estão no céu. Já reparaste no arco-íris que se forma depois de uma
grande chuvada? Algumas pessoas pensam que só se pode ensinar e aprender ciência e matemática
dentro de um laboratório, usando equipamentos sofisticados. Alicia, a personagem principal deste
livro, sabe que o melhor laboratório é o mundo que nos rodeia. Sabe também que a melhor maneira
de fazer descobertas sobre ciência e matemática é fazendo muitas perguntas, sem ter medo de
fazer experiências. Às vezes, aprender novos conceitos pode ser difícil e confuso. É por isso que é
importante aprender esses novos conceitos na língua que conheces melhor. Para algumas crianças, é
o Tétum. Para outras, é o Mambae, o Makassai, o Baikeno, etc. A linguagem que os seus pais e os seus
avós falam está cheia de segredos sobre meio ambiente que nos rodeia, sobre a natureza e sobre a
nossa cultura. E em todas essas coisas há ciência e matemática! Basta perguntares a tua avó como é
que ela sabe entrançar o lafatik. Basta perguntares à tua tia sobre que cores é que ela mistura para
tingir os fios para tecer os tais. A ciência e a matemática estão à nossa volta. Basta perguntar à Alicia!
Kirsty Sword Gusmão
Timor-Leste’s Goodwill Ambassador for Education
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Notas do autor
Olá miúdos! É verdade, podem aprender muitas coisas na escola, mas podem aprender mais ainda
fora da escola! A Alicia aprende todos os dias e aprende coisas com todas as pessoas que encontra e
através de tudo o que vê. Quando tem uma pergunta, ela procura alguém que possa saber dar-lhe a
resposta e questiona-a!
A Alicia adora ler. Se leres e fizeres perguntas, podes aprender qualquer coisa! Vá, força! Não permitas
que nada te impeça!
Gabriel

3

Notas do ilustrador
Bom dia, miúdos! Eu desenhei as imagens destas histórias, assim vocês podem seguir o exemplo
da Alicia, como é que ela faz tantas coisas todos os dias. Eu fico feliz quando vocês estão felizes e
brincam em liberdade. Para além da brincadeira, também quero que sejam capazes de olhar para as
horas, de estudarem muito e de ajudarem a vossa mãe e o vosso pai nas tarefas de casa. Também têm
de descansar e comer bem, para poderem crescer fortes, saudáveis e inteligentes.
Eu vejo que esta miúda, a Alicia, adora escrever as suas próprias histórias. Está sempre a tentar
aprender alguma coisa nova. Ela não gosta apenas de escrever e de ler, ela também gosta de
matemática, de desenhar e de pintar, de cantar e de tocar música, de escrever poesia e de muitas
outras coisas mais. A Alicia fala à vontade e adora contar as suas fantásticas histórias á sua mãe, ao
seu pai e aos seus amigos. A Alicia também adora viajar e visitar locais fantásticos. Deves saber que
quando viajas e aproveitas esses novos locais, vais fazer aprendizagens e ficar mais inteligente, pois
podes ver e fazer coisas novas com os teus amigos, tal como brincar no mar, apanhar fruta na floresta,
apanhar sapos nas poças ou jogar às apanhadas ou à bola.
Ok, é tudo! Tenham boas leituras e boas brincadeiras!
Pele
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Ontem, eu e a minha família estavamos a regressar de Liquiçá e paramos na
estrada para comprar sal. Conversamos com a senhora que estava a vender sal e
perguntamos-lhe como é que ela fazia o sal.
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A Senhora chamava-se Rosária e respondeu muito satisfeita: “Venham, posso
mostrar-vos todo o processo! Neste momento a minha filha está lá a trabalhar.”
Seguimos a Senhora Rosária para uma área bastante ampla, perto do mar.
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Vimos que as pessoas estavam a cavar. A Senhora Rosária apontou para a sua filha
que estava a cavar a terra e a pô-lo num carrinho de mão.
“Este terreno fica alagado pela água do mar duas vezes por mês, quando a maré
sobe muito. Depois, com o calor do sol, fica seco outra vez. A água evapora toda
e deixa ficar muito sal no solo. Podem ver que, por cima, o solo tem umas coisas
brancas? Isso é que é o sal.”
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A Senhora Rosária ajudou a filha a empurrar o carrinho de mão até um local que
parecia um monte de terra e em cima desse monte de terra estava uma estrutura de
madeira. Nós tentamos ajudar, mas o carrinho era muito pesado.
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No topo do monte, despejavam a terra na estrutura de madeira, que parecia um
caixote, usando uns baldes. Este local era bastante alto.
“Construímos esta estrutura filtradora com madeira local”, disse ela, enquanto
continuavam a colocar e a espalhar a terra dentro do caixote. A Senhora Rosária
espalhava a terra por
todo o caixote.

10

A seguir, a sua filha foi buscar água do mar e derramou-a sobre a terra com sal.
Transportavam a água do mar em paus de bambu largos e compridos. Depois a sua
filha transportava, em equilíbrio, o bambu aos ombros. A Senhora Rosária apontou
para as velhotas e os velhotes que também estavam a transportar a água do mar,
debaixo de um sol bem quente. Eram tão fortes!
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Quando a sua filha regressou, deitaram a água do mar sobre a terra salgada,
“Vejam, quando a água salgada cai na terra salgada, dissolve a maioria do sal, por
isso faz com que esta água do mar fique ainda mais salgada!”
A Senhora Rosária e a sua filha recolheram novamente a água
salgada que correu pelo fundo do filtro e derramaram-na
sobre o solo salgado. Repetiram o processo várias vezes
para tirar todo o sal do solo salgado, dissolvendo-o na água.
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Eu experimentei a água salgada e senti os meus lábios a arder. Era extremamente
salgado!
Depois, usavam o
bambu largo para
transportar a água
muito salgada
para um pequeno
casebre ali perto.
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Dentro do casebre havia uma grande fogueira, com um grande tacho em cima. A
Senhora Rosária explicou: “Fizemos este tacho de chapa com um grande bidão de
lata, usando apenas um martelo e uma catana. Não temos muito dinheiro, mas
conseguimos fazer muitas coisas sozinhos e ficamos muito orgulhosos
por isso.”
A filha deitava devagar a água salgada para dentro do tacho e nós ficamos a ver a
água ferver. A fogueira era muito grande, então a água fervia logo e começava a
secar. Rapidamente começamos a ver os cristais de sal a formarem-se.
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“Quando terminamos, colocamos o sal nestes cestos. Também fomos nós que
fizemos estes cestos com material local!”
A Senhora Rosária mostrou um conjunto
de cestos que estavam ao lado da parede.
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Ela apontou para as palmeiras do outro lado da estrada e mostrou-nos como é que
fazia os cestos a partir das folhas.
Quando o sal estava seco, separavam as partes sujas
e enchiam os cestos com o sal branco
limpo. Cada cesto é vendido
por 2 dólares.
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“A nossa família não ganha muito dinheiro e temos de trabalhar muito, mas, neste
suco, esta é a melhor maneira que temos para ganhar a vida. A minha família já faz
este trabalho hà, pelo menos, duas gerações.”
“Como é que a sua família aprendeu a fazer sal?”
A Senhora Rosária abanou a cabeça e disse:
“Também não sabemos onde é que surgiu pela
primeira vez este processo, mas talvez hà muitos anos
atras, alguém de
Moçambique tenha
vindo e ensinado
os nossos avós.”
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Ficamos a saber que o processo para fazer sal era muito interessante, também
compramos muito sal. Temos planos para o oferecer sal a todos os nossos colegas e
para lhes contarmos como é que a Senhora Rosária e a sua família produzem sal a
partir da água do mar!
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Vamos Praticar sobre Áqua Salgada!!
► Coloca bastante sal num litro de
água e mistura, mexendo bem.
► Faz um densímetro para testar a
densidade da água. Dobra e aperta
bem a ponta de uma palhinha com
um elástico.
► Aperta bem, de maneira a que o ar
não entre nem saia.
► Coloca um clip na borracha.
► Coloca na água salgada até boiar
exatamente na posição vertical.
Talvez tenhas de aumentar ou
retirar clips, alterando o peso.
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► Marca, na palhinha, o nível da água.
► Coloca-a em água limpa e compara.
► Coloca-a dentro de óleo ou gasolina
ou álcool para também poderes
comparar.

O que é que acontece?
Tudo aquilo que se coloca dentro de num líquido vai boiar a um determinado
nível, dependendo do líquido e da sua densidade. Podemos usar a densidade para
determinar a quantidade de sal que existe dissolvido na água. Quando dissolvemos
muito sal na água, a água aumenta de densidade, e aquilo que fica a boiar dentro da
água vai boiar num nível um pouco mais alto. O óleo ou a gasolina têm densidades mais
pequenas do que a da água, então as coisas vão ficar a boiar um pouco mais abaixo.
20
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Ao regressar de Lospalos, eu e a minha mãe paramos num quiosque pequenino na
estrada, ao lado da praia. Vi algumas pessoas que estavam a grelhar peixe numas
fogueiras pequeninas, cheirava tão bem.
“Eu gosto muito
deste cheiro!” disse
à minha mãe.
“Sim! Cheira muito
bem, não cheira?
Mas cuidado, às
vezes o fumo
faz-nos mal.”
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De seguida, saiu uma velhinha de dentro de um casebre à beira mar. Tossia muito.
Vimos que estava a sair fumo de dentro do seu casebre. Perguntámos às pessoas que
estavam a vender peixe grelhado qual era o problema.
“Esta velhinha
está sempre a
tossir.” Disse
uma senhora
que estava a
vender peixe.
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“Há uma razão para isso!” disse outra senhora que passava pelo quiosque e que
parou para conversar. A senhora parecia ser enfermeira.
“A cozinha dela não tem nenhum sítio por onde o fumo possa sair! Quem é que
lhe construiu aquela cozinha?”
A senhora que estava a grelhar o peixe ficou
envergonhada. “Senhora Enfermeira,
o meu marido construiu rapidamente
aquela cozinha na semana passada.
Não teve tempo para fazer a
ventilação para o fumo sair.
Não achámos que fosse
importante.”
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A Senhora Enfermeira disse: “As doenças respiratórias afetam tantas pessoas na
nossa comunidade e uma das razões é a preguiça dos construtores em fazer uma
cozinha como deve ser, onde o fumo possa sair!
Eu, quando vejo
estas coisas, fico um
pouco zangada, pois
normalmente as mulheres
é que passam muito tempo
a trabalhar na cozinha,
mas são os homens que
as constroem. Se calhar
se os homens tivessem de
cozinhar, talvez fizessem
as cozinhas um pouco
melhor.”
A velhinha continuava a
tossir e a cuspir o catarro
para o chão.
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Eu perguntei à Senhora Enfermeira: “Porquê que o fumo faz com que as pessoas
tussam?”
“Porque o fumo é como se fosse poeira, mais ainda mais pequenina”, explicou a
enfermeira. “O fumo é composto por minúsculas partículas de sujidade que flutuam
no ar. Quando entram nos nossos pulmões, essas partículas colam-se às paredes dos
pulmões. Isso faz com que
os pulmões fiquem irritados
e por isso produzem um
líquido chamado ‘muco’.
Depois, há uns pêlos muito
pequeninos que empurram
esse muco, juntamente com
essas partículas de poeira,
através da garganta até à
boca. Quando sentimos
esse sabor desagradável,
cuspimos.”
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“Parece que é um bom sistema!,” disse eu espantada.
“E é!” disse a Senhora Enfermeira. “Mas, algumas das partículas têm substâncias
químicas que não são boas e que podem colar-se aos pulmões e provocar danos.
É assim que algumas pessoas ficam doentes com cancro.”
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A minha mãe perguntou à enfermeira: “De que outras maneiras as pessoas podem
ficam apanhar doenças respiratórias?”
A Senhora Enfermeira
respondeu: “As pessoas
respiram o fumo nas cozinhas
todos os dias, e, ao mesmo
tempo, também queimam o
lixo, o que ainda faz pior, pois
o lixo tem plásticos e outras
porcarias químicas.
Às vezes as pessoas também
fazem queimadas, fazendo
fogueiras nos terrenos, então
toda a comunidade sofre com
esse fumo durante horas. Eu
detesto fumo!”
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Um jovem da escola secundária vinha pela estrada a fumar um cigarro. A Senhora
Enfermeira abanou a cabeça com tristeza.

“Depois, algumas pessoas preferem fumar cigarros, que é como se estivessem a
sugar veneno aos poucos. Às vezes as pessoas fumam durante mais de 30 anos,
depois ficam doentes com cancro e sofrem muito até morrer. Eu gostava de poder
ralhar com estas crianças parvas que começam a fumar! Se sentissem agora a dor
que é morrer com cancro, eles não começariam a fumar. Mas quando as pessoas
começam a fumar, é muito difícil parar. Os produtos químicos que estão nos cigarros
fazem com que o corpo das pessoas queira sempre mais!”
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A Senhora que estava a grelhar peixe disse: “Os cigarros também são caros! O
meu marido fuma e eu fico muito aborrecida com ele, porque ele usa o dinheiro
que tanto nos custa ganhar e dá-o a essas empresas internacionais de cigarros!
Precisámos desse
dinheiro para os
nossos filhos!”
A Senhora Enfermeira
abanou a cabeça e
concordou: “Pois é.
Os nossos maridos
não estão apenas
a gastar o dinheiro
agora, mas no futuro,
quando ficarem
doentes, têm de
gastar mais dinheiro
para se curarem!”
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A velhinha parou de tossir. A senhora que vendia o peixe disse-lhe que iam arranjar
o casebre dela para que o fumo pudesse sair. A velhinha abanou a cabeça, depois foi
para perto da pilha de lixo e acendeu um fósforo para o queimar.
“Espere, pare!” Gritou a Senhora Enfermeira. “Isso só vai fazer mais fumo!”
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A velhinha e a vendedora olharam para a enfermeira. “Então, como é que fazemos
com o nosso lixo? Se não o podemos queimar, vai acumular-se!”
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A Senhora Enfermeira abanou a cabeça mais uma vez. “Reparem só, todas as
crianças que vão á escolas sabem responder a essa pergunta. Isso agora faz parte do
currículo!”
Ela olhou para mim. “Sabes?”
Eu disse: “Eu acho que as pessoas têm de separar o lixo em dois tipos, o orgânico e
o inorgânico, ou seja, natural e não natural. Depois, enterram-no em dois buracos
diferentes. Certo?”
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A Senhora Enfermeira riu muito. “Vejam só, até as crianças de fora sabem isso!
As coisas orgânicas são coisas tais como folhas e restos de comida, folhas de
papel e caixotes, todas as coisas que se podem decompor e misturar com a terra.
Enterrando essas coisas fazemos com que o solo fique ainda mais rico. Depois, as
coisas inorgânicas são coisas como plástico, vidro e latas. Enterra-se isso noutro
buraco e deixa-se ficar. Um dia decompor-se-ão.
O segredo é: Não queimar! Isso só vai produzir um fumo malcheiroso, que nos faz
ficar a todos doentes!”
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Eu acrescentei: “Sim e o cheiro do peixe grelhado é tão bom que não queremos
perdê-lo ao misturar-se com o mal cheiro de outras coisas!”
Todos concordaram e riram-se.
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Vamos Praticar sobre o Fumo!!
CUIDADO QUANDO FIZERES EXPERIÊNCIAS COM FOGO! FAZ NO CHÃO, FORA DE CASA!
► Acende uma vela e coloca uma
colher por cima da chama. Espera até
que a vela liberte um fumo preto.
► Depois observa a parte
de trás da colher.
► Queima também outras coisas e
observa: O que é que faz com que se
liberte ou não fumo? Por exemplo
papel, folhas, madeira, etc.
► Quando alguma coisa estiver a
arder, sopra para apagar e observa:
liberta ou não fumo?
36

► Experimenta também queimar alguma coisa que esteja molhada e observa se

liberta fumo.

O que é que acontece?
O facto de uma coisa libertar ou não fumo, depende da sua composição e também da
quantidade de água que estiver no seu interior. O fumo libertado depende do calor do
fogo. Muitas vezes, quando a chama não está suficientemente quente, é libertado muito
fumo. Quando se sopra para apagar alguma coisa, a maior parte das vezes a parte que ainda
fica a queimar liberta muito fumo, muitas vezes mais do que quando estava a queimar
normalmente. Da mesma forma, quando se coloca uma colher por cima da chama, a chama
fica afetada e começa a libertar fumo que pode fazer com que a colher fique suja.
Quando uma coisa está um pouco molhada, a maior parte das vezes essa coisa vai libertar
mais fumo do que outra coisa que esteja seca. Isto compreende-se facilmente, pois o fumo é
composto por gotículas pequeninas de água e partículas pequeninas de sujidade.
37
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Chuva
39

Fui com a minha colega Eugénia visitar a sua família em Bobonaro Vila.
Era a época das chuvas, sentámo-nos juntas na sua varanda a observar a
formação das nuvens. A Eugénia disse que Bobonaro fica bem no alto da
montanha, então, muitas vezes, as nuvens formam-se abaixo da vila!
40

Enquanto estávamos a observar as nuvens, a
Eugénia perguntou à sua irmã mais velha:
“De onde é que vem a chuva? Quer dizer, eu
sei que a chuva vem das nuvens, mas o que é
que são, na realidade, as nuvens? E de onde é
que elas vêm?”
A irmã da Eugénia, a Lita, tinha uma licenciatura em Química. Agora,
trabalhava no Ministério da Agricultura, onde procurava compreender o
clima de Timor-Leste. Assim, poderia ajudar os agricultores a tomarem as
melhoras decisões em relação àquilo que deverão cultivar e quando cultivar.
41

A Lita respondeu: “Bem, vamos começar com uma panela cheia com água
a ferver. Essa panela tem uma nuvem por cima dela, certo?”
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A Eugénia riu-se. “Não me digas que existe, por aí num sítio qualquer, uma
enorme panela de água a ferver para formar as nuvens!”
43

A Lita abanou a cabeça. “Não, mas o oceano funciona como uma panela
com água. A água do mar recebe o calor do sol e está sempre a evaporar
para a atmosfera. Quer dizer que a água está sempre a trocar do estado
físico líquido para o gasoso, indo para o ar. Exatamente da mesma maneira
que a água da panela que está a ferver.”
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A Eugénia disse: “Eu acho que não conseguimos ver o gás. Eu não consigo
ver o ar e o ar é um gás, certo?”
A Lita disse: “Exatamente, e é importante saber que: quando a água se
transforma em gás, não a conseguimos ver. Isso quer dizer que as nuvens
não são feitas apenas de água no estado gasoso, mas pelo contrário são
feitas de água líquida. Por isso é que as conseguimos ver.”
45

A Eugénia disse: “Espera um pouco, como é que a água em estado líquido
sobe no ar para formar as nuvens? Porque é que não cai logo toda no
chão?” Ela pegou num pouco de água do seu copo e deixou pingar no chão.
A Lita respondeu: “Pensa
lá outra vez na panela
com a água a ferver.
Para onde é que vai o
vapor de água?”
A Eugénia pensou: “Pra cima!
O calor faz com que suba!
Mas depois desaparece!”

46

A Lita disse: “Sim, e agora observa as nuvens que se estão a
formar no céu. Vê como o vento está a soprar em direção às
montanhas, trazendo as nuvens para perto de nós!”
47

A Eugénia continuou a pensar: “Quando a água ainda está no estado
líquido, as suas gotas são pequeninas, certo?”
A Lita disse: “É isso mesmo. As nuvens são feitas de pequeninas gotinhas de
água, mas elas movimentam-se, chocam umas com as outras e juntam-se
formando nuvens cada
vez maiores!”
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A Eugénia disse: “Ah! E quando o vento
não for capaz de as suportar, por serem tão
grandes, as gotas de água que estão nas
nuvens caiem do céu.”
“E isso é que é a chuva!” A Lita pôs as suas
mãos de maneira que parecia que estava a
oferecer chuva à Eugénia.
Eu perguntei: “Então o ar tem sempre
água?”
49

A Lita respondeu: “Sim, existe água no ar, na forma de gás. E quando há
muita água e a temperatura arrefece, essa água passa do estado gasoso
para líquido, formando nuvens!!”
A Eugénia disse: “Ah!
Por isso é que
normalmente
chove nas
montanhas,
nas montanhas
o ar é sempre fresco!”
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A Eugénia perguntou: “Mas porque é que o ar às vezes tem muita água e
outra vezes só tem um bocadinho? O que é que provoca essa diferença?”
“Agora, essa é uma boa questão.” disse a Lita,
franzindo a testa. “Os cientistas sabem uma
coisa que faz uma grande diferença,
a temperatura do mar aqui ao
redor de Timor.”

51

“Se o mar está um pouco mais quente, evapora muita água – tal como na
panela a ferver – e vai mais água para o ar. O que pode fazer com que se
formem muitas nuvens e com que chova muito. Na época das chuvas, a
temperatura da água do mar está um pouco mais quente.”

52

“Então, a temperatura da água
do mar pode afetar assim tanto a chuva que
cai em Timor? Isso é muito estranho!”
Admirou-se a Eugénia.

53

A Lita concordou: “Sim, é muito estranho. Os cientistas ainda não
compreenderam muito bem porque é que os oceanos às vezes estão
quentes e outras vezes estão mais frios. Estão a procurar compreender
este fenómeno, de forma a poderem apoiar os agricultores a decidirem
sobre qual é melhor altura para plantar e para colher.”
54

A Eugénia, a Lita e eu continuamos sentadas a ver as nuvens dirigirem-se
na nossa direção.
Eu quero clarificar tudo. “Então a
água evapora do mar para o ar,
o vento sopra e faz com que esse ar
cheio de água no estado gasoso
cheque até Timor. Depois, esse ar
com água segue em direção as
montanhas, e a água gasosa
arrefece, transformando-se em água líquida
para formar as nuvens.
Depois quando as gotinhas
de água nas nuvens são
muitas, chove. É assim
não é?”
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A Lita acenou com a cabeça e colocou as suas mãos de
fora para sentir os pingos de chuva que estavam a cair.
“Certo, e a quantidade de chuva que cai depende da
quantidade de água gasosa que o vento transportou.”
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A Eugénia disse: “Bem, espero que este ar não transporte muita água,
porque eu quero ir jogar à bola!”
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Vamos Praticar sobre a Chuva!!
► Pega numa garrafa de água plástica grande
e corta a parte de cima.
► Enche-se com um pouco de água e
acrescenta um pouco de sal e de terra.
► Coloca um copo pequeno ou a parte de
baixo de uma garrafa de plástico pequena,
para ficar a boiar na água.
► Vira a parte de cima da garrafa de plástico, coloca-a a tapar a parte de baixo cortada
e cola com fita-cola.
► Coloca uma pedra de gelo ou água fria por cima e
deixa ao sol.
► Espera 30 minutos.
► Retira a parte de cima e prova! A água é doce
ou salgada?
► Coloca de novo a parte de cima e espera 3 horas, depois
prova a água que se acumulou em forma de gotas no
pequeno copo que está dentro da garrafa.
58

O que é que acontece?
O sol quente faz com que a água líquida que estava na garrafa grande passe ao
estado gasoso. A isto chama-se evaporação. Podemos dizer que a água evapora do
estado líquido para o gasoso. Depois, quando o vapor de água (água na forma de gás)
chega a um local frio, normalmente num local mais elevado, ela volta outra vez ao
estado líquido. A isto chama-se orvalho ou processo de condensação. Podemos dizer
que o vapor de água (água no estado gasoso) condensa e volta ao estado líquido.
Quando a água, através da evaporação, passa ao estado gasoso, ela liberta-se das
impurezas, tais como sal e terra. Quando essa água condensa, voltando ao estado
líquido, ela está limpa (água doce), já não tem impurezas nem sal!
Esta é uma processo que nos permite usar a água do mar ou a água suja para beber.
Temos de esperar muito tempo! Talvez até fiques com muita sede! Este também é o
processo que acontece quando chove: a água evapora-se da terra e do mar, depois
condensa nas nuvens, de onde sai novamente como chuva.
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Estrelas na Cestaria
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Na semana passada, no caminho de regresso de Manatuto, eu e a
minha família paramos em Beali, onde vimos muitas coisas bonitas
feitas em cestaria: cestas, esteiras, bolsas, chapéus, etc. Algumas eram
da cor das folhas e outras tinham corantes, para ficarem mais vistosas,
com várias cores.
Havia muitos modelos.
Aquelas senhoras
sabem trabalhar
muito bem
a cestaria!
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Encontrei uma senhora
chamada Faustina, que
estava a fazer um cesto à
qual lhe chamava
mamafatin. Ela tinha
mais de 60 tiras de
folhas de palmeira e
estava quase a
terminar a base do
cesto. Eu pedi-lhe para
me explicar o que
estava a fazer.
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Pensou e disse-me: “Bem, primeiro faço a base do cesto, começando
bem no centro. Depois vou entrançando para fora, até à borda do cesto,
aumentando sempre fitas.”
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A base do cesto era composta por muitas figuras pequeninas. Eu já conhecia
aquela figura das aulas de geometria: aquela figura era um losango, igual ao
naipe de ouros dos baralhos de cartas. Todos os ouros fazem parte de uma
estrela de 6 pontas. Havia tantas estrelas de 6 pontas, que eu não consegui
contá-las.
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“Todo o cesto é feito de estrelas de 6 pontas!” disse eu.
“Não é bem assim!”, disse a Senhora Faustina. “Olha outra vez!”
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Eu olhei outra vez para compreender como se fazia a parte lateral do cesto.
Ela começou por dobrar o cesto, marcando 6 cantos. A Senhora mostrou-me que em cada canto havia uma estrela com 5 pontas, que faz com que o
entrelaçado defina a parte lateral do cesto.
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Depois de fazer as estrelas de 5 pontas, voltou a
entrançar como normalmente, construindo estrelas
de 6 pontas. Isso porque a lateral do cesto também
é lisa, apesar de estar à volta do cesto.
“Então, há estrelas de 6 pontas e também estrelas
de 5 pontas.” Disse eu.
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“Sim, mas também ainda há outros tipos de estrelas!” Ela deixou aquele
cesto e pegou noutros dois.
Um era um lafatik, que se
usa para peneirar o arroz
(separar o grão de arroz da
sua casca). Este cesto
também tinha estrelas de 5
pontas nos cantos, à volta
da base.
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“Agora vê lá estes cantos!” A Senhora mostrou-me que nos cantos
superiores da parte lateral também havia estrelas de 7 pontas, onde o cesto
abre um pouco.
A Senhora disse: “As estrelas de 6 pontas fazem com que a superfície seja
plana, as estrelas de 7 pontas fazem com que o cesto se abra um pouco
mais em cima.” Estava impressionada.
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Depois, a Senhora Faustina mostrou-me um mamafatin muito bonito, que
também tinha pés em cada canto. A Senhora pediu-me para olhar com
cuidado para os pés. Cada pé era composto por estrelas de 3 pontas, que
formam um bico, muito mais afiado do que as
estrelas de 5 pontas.
“Senhora, isto é fantástico! Como é que a
Senhora aprendeu tanta coisa sobre
geometria?”
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A Senhora Faustina riu-se. “Bem, eu nunca tive oportunidade de ir à
escola. Quando eu era pequena, ajudava no serviço doméstico, quando
acabávamos, sentava-me com a minha avó debaixo de uma árvore. Foi com
ela que aprendi a fazer cestos. Ela era muito esperta e sabia fazer vários
tipos de cestos. Mas ela já faleceu há
muitos anos.”
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Eu pensei naquilo. A avó daquela Senhora devia ter aprendido aquelas
coisas da sua avó e assim sucessivamente até à primeira avó que
desenvolveu este tipo de cestos, e depois até à primeira
avó que descobriu como se podiam entrelaçar
as folhas de palmeira.
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Disse à Senhora Faustina: “Estou muito admirada em saber que havia
inventores e matemáticos na história de Timor-Leste!”
Ela riu-se outra vez: “Precisávamos
destes cestos para a nossa vida diária.
Alguém inventou o lafatik, porque
precisávamos de peneirar o arroz.
Antigamente não havia plástico.
Por isso, usavam aquilo que tinham
à sua volta para tudo o que
precisavam, tal como as folhas
de palmeira!”
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Eu concordei com a cabeça. “Essas mulheres que
desenvolveram estes cestos eram muito inteligentes, como
também o foram as outras mulheres que partilharam estes
conhecimentos de geração em geração, até aos dias de hoje!”
Vi umas meninas que também
estavam a aprender a fazer
cestos e fiquei contente,
porque percebi que estes
conhecimentos não se vão
perder.
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Vamos Praticar sobre Cestaria com Losango!!
► Prepara duas tiras de papel, suficientemente
compridas. Podes cortar tiras de cartolina ou
usar folhas de palmeira.
► Coloca uma em cima da outra e dobra uma
à volta da outra como na foto ao lado. TENS
DE DOBRAR EXATAMENTE DE FORMA A QUE
AS TRÊS PARTES SE UNAM UM PONTO!!
► Dobre a fita da ponta de modo a que
fique paralela à fita que está no meio
(figura 2).

1

2
3

4

► Começa por entrançar sempre as duas tiras mais laterais
(de fora) com as duas tiras mais centrais, uma por cima e outra
por baixo, fazendo sempre com que as tiras fiquem paralelas
quando estiverem lado a lado. Se necessário podem dar-lhe a volta.
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► Para tecer um canto, pega numa tira
do centro e dobra-a para o lado, de
modo a que se cruze com as outras
duas tiras. Continua a tecer para
obter um ângulo de 1200.
► Também podes curvar mais uma vez.
Curva os 1200, depois puxa uma tira
para o outro lado para formar um
ângulo de 600.
► Desta maneira simples, podem surgir
várias figuras.

O que é que acontece?
Todos os cantos destes losangos têm apenas dois tipos de ângulos, de 600 e de 1200.
Com estes dois ângulos, pode-se fazer surgir vários tipos de figuras e também cestos
como mamafatin, luhu e lafatik!
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Hoje, eu e a minha mãe fomos de microlete até Dare, para visitar a Mana Lu. A
mandioca já tinha crescido, e estava grande, e vi muitas pessoas a cuidar dos seus
campos de mandioca. Aprendi que a mandioca é um dos três alimentos mais
importantes em Timor, juntamente com o arroz e o milho.
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Decidimos regressar a Díli pela estrada que vai por detrás das montanhas, até à
ribeira de Comoro. A estrada por onde passamos tinha paisagens muito bonitas e
vimos muitas pessoas a trabalhar nos campos de mandioca.
Li que a mandioca é
originária do continente
americano e há, em todo
o mundo, pessoas que
dependem da mandioca,
da sua riqueza em
carboidratos e da sua
capacidade para crescer
em sólidos pouco ricos,
às vezes nas encostas
das montanhas, mesmo
durante a seca.
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No meu país, muitas vezes é difícil encontrar mandioca nos mercados! Mas em
Timor, aprendi a comer muitas coisas muito saborosas: cozidas, grelhadas e fritas.
Também gosto de comer as folhas verdes da mandioca, especialmente quando são
preparadas com leite de coco, hummmm.
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Vimos que um dos agricultores estava a trabalhar arduamente para limpar o seu
campo de mandioca das ervas. Sentámo-nos a descansar e vimo-lo a trabalhar.
Também vimos que ele limpava as folhas e a erva seca que estavam junto do pé de
mandioca, para que o solo ficasse limpo. Logo veio a filha dele ajudá-lo, mas ela não
estava satisfeita com o que estava a ver.
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“Pai! Porquê que limpas o chão e tiras as
folhas e a erva?”
“Mimi, temos de limpar a horta de mandioca.
Assim, a mandioca pode crescer melhor.”
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“Mas pai, limpar é diferente de cuidar.
A mandioca cresce mais quando o solo está
coberto. Aprendemos isto no 4º ano, na disciplina
de Ciências Naturais e também nas aulas de
Permacultura.”
“A sério? Porquê? Eu acho
que é melhor tirar este lixo
todo para que a mandioca
possa crescer em solo
limpo.”
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“Pai, pensa lá: estas coisas que estão no solo fazem com que o solo não seque,
fazem com que o solo se mantenha fresco e previnem que outras ervas cresçam
aqui.”
“Mas sempre fizemos assim!”
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“Pai, isso não quer dizer que seja a melhor maneira de fazer! Olha, vamos fazer uma
experiência! Podemos limpar completamente um dos lados da horta, tal como fizeste.
No outro lado, podemos arrancar as ervas, mas deixamos as folhas e a erva seca a
cobrir o solo. Depois de 2 ou 3 meses podemos ver qual dos dois lados é que cresceu
mais e melhor!”
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Os dois viram que estávamos sentades na berma da estrada. Vieram perguntar-nos
o que estávamos a fazer.
Eu disse: “Eu ouvi a Mimi falar sobre
o crescimento da mandioca. Eu
também li sobre isso. Aquilo que
deixámos sobre o solo chamamos
de ‘cobertura’. Eu li que a
cobertura ajuda a que não
cresçam mais ervas e para
que a água se mantenha no
solo. Algumas pessoas
também usam outras
plantas que rastejam,
como por exemplo
feijão-da-Flórida ou
batata doce para
cobrir o solo. A isso
chama-se ‘cobertura viva’.”
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A Mimi respondeu: “Correto! E o resultado é uma produção maior, mais mandiocas
e maiores. É isso o que queremos, não é Pai?”
O pai da Mimi disse: “Claro Mimi, mas se calhar se usarmos
uma cobertura viva, talvez isso retire alguns dos nutrientes
do solo, logo a mandioca não vai crescer muito. Então,
como é que fazemos?”
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A Mimi disse: “O professor disse-nos que não podemos plantar as duas coisas ao
mesmo tempo. Temos de plantar a mandioca, esperar que já esteja grande, para
depois plantarmos as outras plantas para a cobertura viva. Ele também disse que
podemos fazer o mesmo nos campos de milho.”
O Pai da Mimi respondeu: “Nós sempre cultivamos o milho dessa maneira, em
conjunto com as abóboras. Mas eu pensava
que era porque não tínhamos muito
terreno, então tínhamos de cultivar
os dois no mesmo sítio.”
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A Mimi disse. “Mas eles também se ajudam a crescer um ao outro:
cada um oferece uma coisa ao outro. O milho proporciona sombra às
aboboras e as abóboras cobrem o solo para o milho crescer melhor.
E os dois também contribuem com diferentes nutrientes para o solo.”
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O pai estava a rir-se. “Então, vou deixar-te ser a responsável pelo cultivo de
mandioca. Agora tu és a agricultora!”
A Mimi riu-se. “Pai, eu só quero assegurar-me de que este ano temos muitas
mandiocas para comer e boas!”
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Vamos Praticar sobre o Cultivo de Alimentos!!
► Experimenta cultivar alguma coisa dentro
de uma garrafa! Podes cultivar batata,
talas ou batata-doce, coloca apenas
esses alimentos na água.
► Se começarem a surgir muitas folhas e
hastes, planta outra vez as partes do caule
com raízes brancas e finas, para produzires
outra batata.
► Também podes cultivar cebolas, alho ou
chuchu, coloca-os apenas em terra
molhada. Rega todos os dias, mas não uses
muita água.
► Planta, apenas, uma parte do caule da
mandioca, colocando dentro de um copo com água.
► Também podes pegar numa cenoura, cortá-la e colocar um pouco do caule com as
folhas dentro de água. Espera que cresça outra cenoura.
► Todas estas coisas podem ser replantadas na horta para produzir novamente mais
alimentos!
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O que é que acontece?
Cada planta tem a sua própria maneira de se reproduzir.
Algumas fazem-no através de sementes, mas muitas das
plantas não precisam de sementes para se reproduzirem.
Algumas, tais como a mandioca, basta corta o caule e ela
pode fazer com que cresça um novo caule. As batatasdoces, os talas e as batatas são capazes de crescer
novamente a partir de uma parte do caule, apenas. Outro exemplo é a cenoura,
quando cortamos a raíz, ela é capaz de fazer crescer uma nova raíz, a partir do seu
caule e folhas.
Existem três tipos de alimentos que vêm/crescem do solo:
1. Todos os tipos de cebolas: o caule está sob o solo e as folhas envolvem-no em
camadas. (Bulbo)
2. Batata, taro, canna, gengibre e cúrcuma: também têm o caule sob o solo, mas
não em camadas, o caule é apenas um corpo consistente (tubérculo ou caule
subterrâneo).
3. Batata-doce, cenoura, mandioca e jicama: verdadeiras raízes com corpos grandes
(raízes tuberculozas).
Todos estes alimentos vêm de plantas que armazenam nutrientes para poderem viver
bem e nós podemos aproveitar isso.
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