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Resumo 

 Engenheiro agrónomo, funcionário colonial, poeta, depois antropólogo e sempre fotógrafo, Ruy Cinatti 
com a sua personalidade multifacetada, por vezes contraditória, foi um cientista português em Timor, a 
colónia portuguesa mais longínqua e esquecida do “império”.  

Ruy Cinatti nunca deixou de se confrontar de vários modos com o outro, e de desejar um longe daqui 
que foi uma procura, na juventude, de um lugar edénico, (de preferência uma ilha dos mares do sul) e 
que se prolongou, na idade adulta, por um constante desejo de viagem. A sua ilha edénica quase se 
materializou em Timor, embora Ruy Cinatti passasse em Bali sempre que podia e tenha muitas vezes 
desejado visitar o Tahiti, desejo que concretizou já tarde na vida. 

Ruy Cinatti andava quase sempre acompanhado de uma máquina fotográfica e tirou imensas 
fotografias. Das suas várias estadias em Timor, que tiveram lugar entre 1946 e 1966, resultaram 
trabalhos científicos, poemas e muitas imagens. A sua obra científica vai da fitogeografia à arqueologia, 
da antropologia à silvicultura. Nessa obra, como na poesia, ou na fotografia, Ruy Cinatti nunca deixa de 
se confrontar com o outro. Curioso, por vezes não se levando muito a sério (dizia-se um “naturalista 
explorador nas horas vagas”), o seu interesse pelo outro seu semelhante levou-o a defender de várias 
formas o povo timorense.  

A minha comunicação parte de algumas fotografias de Ruy Cinatti, mas também dos filmes, de alguns 
poemas e de trabalhos científicos, para tentar circunscrever o modo como o outro é representado por 
Ruy Cinatti. Qual é a imagem desse outro, que a obra de Ruy Cinatti projecta? É possível sistematizar as 
várias imagens do outro em Ruy Cinatti? Pretendo, acima de tudo, pensar a evolução que a imagem do 
outro teve ao longo do tempo em Ruy Cinatti e determinar se essa imagem coincide, ou não, ou que 
pontos de contacto tem com a imagem do outro veiculada pelo Estado Novo.  
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